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   Aos 
    Chefes de Contingente do XIV ACANUC 

 
 

Assunto: Informações Gerais 
 

 
Data: 04/07/2019 
 
 
Caros Chefes de Contingente, 
  
No seguimento da última reunião de Chefes de Contingente realizada no 2º Encontro 
de Preparação para o XIV ACANUC, seguem algumas informações gerais e de 
organização para a actividade: 
  
SIIE e Fichas de Saúde: 
- Reforça-se a importância para manter atualizados os dados no SIIE dos elementos 
que vão participar no ACANUC, principalmente as fichas de saúde dos elementos; 
- Trazer as fichas de saúde dos elementos impressas para o ACANUC, ficando ao 
cuidado do Chefe de Contingente; 
- Todos os participantes têm de trazer os documentos pessoais para campo (Cartão 
Cidadão, Sistema de Saúde, …) 
  
 
Restrições alimentares e alergias: 
- Caso ainda não tenham enviado informação relativo a restrições alimentares e 
alergias dos elementos que vão participar no XIV ACANUC, deverão fazer chegar o 
quanto antes essa informação ao e-mail geral do 
Acanuc: acanuc.oeste@escutismo.pt. Não esquecer de identificar o nome do 
elemento, secção e sub-unidade; 
- Durante o acampamento, e no caso das refeições para os elementos com restrições 
alimentares e alergias, todos os mantimentos serão fornecidos pela área de 
abastecimentos, sendo a confecção dos alimentos efectuada na respectiva sub-
unidade no caso da II, III e IV Secção. No caso dos lobitos, as refeições serão 
confeccionadas e servidas no refeitório; 
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Pré-ACANUC (20 de Julho): 
- Dia 20 de Julho será realizado o Pré-ACANUC: trata-se de um dia de actividade no 
campo do ACANUC em que o GRANDE objetivo é montar as infraestruturas base de 
toda a actividade; 
- A atividade será destinada a animadores, auxiliares e caminheiros ou companheiros, 
e será realizada das 9h às 18h30m; 
- É muito importante a presença do máximo de elementos possível, pelo que se 
reforça este apelo aos Chefes de Contingente para promover a inscrição nesta 
actividade. Segue o formulário de inscrição: 
https://forms.gle/TLhJjzZoY8ve6PBw6 
  
  
Check-in e Check-out: 
- A Entrada em Campo dos contingentes dos Agrupamentos deverá ocorrer no 
Domingo dia 28 entre as 8h00 ás 12h00 da manhã; 
- A Saída de Campo dos contingentes dos Agrupamentos será realizado na Sexta-feira 
dia 2 depois das 17h00; 
- A chegada a campo será efetuada pela “entrada” de Serra D’El Rei, no sentido Serra 
D'EL Rei - Ferrel; 
- O Chefe de Contingente faz o check-in do agrupamento, confirmando o número de 
elementos após darem entrada em campo; 
Caso as secções entrem em campo em períodos diferentes, o Chefe de Contingente 
deverá fazer o check-in após a entrada de cada secção. 
  
  
Material dos Agrupamentos 
- Os agrupamentos vão poder deixar o seu material (madeira, material de campo, 
etc.) em campo nos dias 26 e 27 de Julho, sexta e sábado, das 10h00 ás 18h00, nas 
boxes criadas para o efeito; 
- Será assegurada a segurança em campo do respetivo material. 
   
Diversos 
- Será necessário trazer a Bandeira de Agrupamento e respetivo mastro; 
- Não esquecer de enviar uma foto que caracterize a vossa localidade para o e-
mail acanuc.oeste@escutismo.pt. 
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Cedência de Carrinhas 
- Caso os agrupamentos venham para a actividade com carrinhas próprias, vem a 
Junta de Núcleo questionar se os agrupamentos estão disponíveis para ceder as suas 
carrinhas para o serviço do ACANUC; 
- A informação de que estão disponíveis para a cedência das carrinhas, deverão 
enviar e-mail para o acanuc.oeste@escutismo.pt com informação do nº de carrinhas, 
tipo de carrinha (passageiros/carga), lugares e outras informações que achem 
pertinentes; 
- Os agrupamentos serão compensados financeiramente por esta cedência, com as 
condições a ser enviadas o quanto antes; 
 
Saudações escutistas, 
 
Pedro Agostinho 
Cnadj  
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