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Duvida Resposta 
Temos uma aspirante a pioneira que ainda não fez 

promessa, pois não é batizada. Ela já está a fazer o 

caminho para ser batizada, mas não sei se conseguirá 

receber o batismo e consequente promessa antes do 

ACANUC.  Caso não o consiga fazer, não lhe é 

possivel ir ao ACANUC 

Desde que "atestado" pelo assistente que o jovem 

não tem promessa por não ser batizado mas que se 

encontra a fazer caminho nesse sentido.  

 

 

É possível uma guia de Alcateia, sair mais cedo do 

ACANUC devido à participação no campeonato 

nacional de patinagem artística. 

As atividades devem ser vividas no início ao fim. 

A saída de campo mais cedo vai depender do dia 

que quer sair.  Só será permitido saídas 

antecipadas por motivos de força maior (por 

exemplo, consulta medica) 

A saída antecipada de campo tem de ser informada 

antecipadamente. 

Tenho um pai, antigo escuteiro e enfermeiro que se 

disponibilizou para fazer serviço na enfermaria de campo, 

durante alguns períodos do acampamento.  É possível? 

Pagamento? 

A inscrição de auxiliares (pais ou antigos 

escuteiros) deve ser feita em formulário próprio (já 

enviado para os agrupamentos).  

É possível a inscrição nestas condições, sendo que 

deve fazer a inscrição no formulário. Quando o 

participante tiver o calendário de disponibilidades 

definido deve o chefe de contingente informar a 

Chefia de Campo para articular a participação. 

Em relação ao pagamento, devem ser cumpridos os 

prazos definidos e algum reajusto que seja 

necessário fazer será efetuado depois de definido 

o calendário de disponibilidades. 

Tenho dois elementos animadores em percurso de 

formação, que não podem estar a atividade toda por 

motivos profissionais, mas podem estar todos os dias a 

partir das 15h até ao silêncio. A nós dava jeito a sua 

participação. Podem Participar?Como inscrever? 

Pagamento? 

A inscrição de animadores deve ser feita no SIIE.  

É possível a inscrição nestas condições, 

preferencialmente para os serviços. 

Em relação ao pagamento, devem ser cumpridos os 

prazos definidos e algum reajusto que seja 

necessário fazer será efetuado depois de definido 

o calendário de disponibilidades. 

Tenho dois exploradores irmãos gémeos, cujos pais fazem 

25 anos de casados, no dia 30/07. Toda a família gostaria 

de participar na Eucaristia das 19h na respectiva 

localidade. Deste modo solicito autorização para que 

A celebração dos sacramentos é sempre um motivo 

de festa para toda a família. 
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estes dois elementos possam sair de campo no dia 30/07 

pelas 18.30 e regressassem pelas 20.30, assim que a 

Eucaristia terminasse. 

A participação em todos os momentos do 

acampamento é essencial para a vivência plena da 

actividade. 

Tentando conciliar estas duas situações, será 

autorizado excecionalmente a participação no 

momento celebrativo nas horas indicadas (das 

18h30 ás 20h30). 

Quantos dias/horas de construções terão a II e III secção, 

visto que precisamos de renovar o nosso stock de madeira 

temos de perceber o tempo disponível para 

dimensionarmos os projectos e materiais, a esse mesmo 

tempo e por consequência alocarmos os meios de 

transporte de acordo com essas mesmas quantidades bem 

como agendarmos internamente os nossos 

dias/tempo/locais de recolha dos mesmos. 

Oportunamente será divulgado o plano detalhado 

de cada uma das unidades. 

Segundo percebemos as construções serão por equipa na 

segunda e por comunidade na terceira (isto para 

perceberemos em termos de material de cozinha) certo? 

De acordo o que foi informado no Encontro de 

Preparação do ACANUC de 30 de Março, as 

construções na segunda secção são por 

patrulha/tripulação e na terceira secção será por 

comunidade/frota. 

Existem regras definidas quanto ás construções 

obrigatórias , estrados/esteiras etc? (as secções têm em 

calendário diversas actividades de preparação para o 

ACANUC, algumas já realizadas, e precisam perceber o 

que podem ou não levar/fazer) 

Oportunamente vão ser definidas as regras 

detalhadas das construções a realizar pelas 

diferentes unidades. 

O material de agrupamento poderá ser descarregado no 

dia anterior ao inicio da actividade? Se sim directamente 

no Campo dos elementos ou em boxes? (Precisamos 

agendar e solicitar transporte de madeira)" 

Oportunamente vão ser definidas as condições 

para descarregar o material dos 

agrupamentos/unidades. 

Os Dirigentes que ficarão responsáveis por Chefias de 

Sub Campos são inscritos com o Contingente do 

Agrupamento ou como elemento para os Serviços, e se 

for o caso qual a Área de Serviço? 

Os dirigentes que vão estar em “funções” 

pedagógicas (acompanhamento direto dos jovens) 

fazem a sua inscrição no “contingente” dos 

agrupamentos. 

Os Dirigentes que ficarão alocados à Saúde são 

inscritos para que área dos Serviços, Proteção Civil? 

Os animadores que vão estar alocados à saúde 

devem fazer a sua inscrição no serviço Proteção 

Civil. 


