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NEWSLETTER 2: ACANIV 2022 
 

 

1. DEFINIC ̧ÃO, ATIVIDADES E FINALIDADES 
 

O AESA promove, de 16 a 23 de Julho de 2022, o seu Acampamento do 40° Aniversario (adiante designado por ACANIV 2022). 

O ACANIV tem como finalidade, proporcionar a todos os escuteiros do Agrupamento de Escuteiros de Santo Afonso uma atividade 

única e de cariz internacional, regendo-se pela aplicação do método escutista, e no cumprimento da Promessa Escutista como 

forma de testemunhar o espírito de fraternidade, idealizado por BP. Este é um dos pontos altos das comemorações do 40º 

aniversário que tem como objetivo proporcionar uma aventura muito especial e marcante na vida dos nossos escuteiros. 

 

2. ORGANIZAÇÃO 
 

O ACANIV realiza-se em Kandersteg (Suiça), no Kandersteg International Scout Center (adiante designado por KISC) 

A organização e funcionamento do Acampamento obedecem ao seguinte organograma: 

• A concentração do agrupamento será dia 16 de Julho às 6h30 na cidade do Luxemburgo (local exato a definir), sendo 

a viagem de autocarro. 

• O fim da atividade e chegada de volta ao Luxemburgo, está previsto pelas 21h do dia 23 de Julho (local exato a definir). 

Os elementos deverão regressar a casa com os respetivos encarregados de educação. 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

São potenciais participantes, todos os escuteiros do Agrupamento de Santo Afonso no ativo. 

Poderão ser admitidas as participações de Escuteiros do LGS ou Escuteiros Estrangeiros. 

 

Os participantes desta grande atividade devem respeitar as seguintes condições: 

• Assiduidade: Ter presença regular nas atividades da secção e de Agrupamento 

• Pontualidade: Ser pontual nas atividades de secção e de Agrupamento 

• Pagamentos: Ter os seus pagamentos de quotas e inscrições em dia 

• Compromisso: Ter demonstrado participação e envolvência nas atividades de secção e de Agrupamento 

 

Condições COVID-19 

As regras que se aplicam no país de destino deverão ser em todos os casos ser obedecidas. Não poderão haver exceções. 

 

4. CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 
 

Processo de inscrição 

Só́ serão aceites inscrições via organização do ACANIV (ver condições de participação acima). 

Estas inscrições devem de ser entregues ao Chefe de Campo ou ao Adjunto do Chefe de Campo através do Chefe responsável de 

cada secção. 

As inscrições só são válidas mediante pagamento do 1º adiantamento. 

 

Prazos de inscrição: 

Abertura das inscrições: 27.02.2022 
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Fecho das inscrições: 31.03.2022 

 

Custos de participação: 

O custo de participação definitivo para participantes está fixado. 

 

O custo real estimado é de cerca de 650€/pessoa para o ACANIV. Como anunciado, o Agrupamento AESA vai ajudar com uma 

contribuição excecional de cerca de 200€/pessoa, ficando assim o custo de inscrição do participante em 450€, como anunciado 

na primeira Newsletter (v1). 

 

As secções (Lobitos, Exploradores e Pioneiros), com ajuda das campanhas de angariação de fundos realizadas ao longo do ano, 

vão ainda poder usufrir de uma ajuda extra. 100€/pessoa é a ajuda extraordinária acordada por cada secção aos membros 

destas secções que participam no ACANIV 2022. 

 

Resumindo, os participantes do ACANIV 2022 ficam de pagar o montante total de 350€/pessoa. Jà tendo feito o pagamento 

do 1° adiantamento (150€) e o 2°adiantamento (150€), resta ainda pagar o 3°adiantamento (50€). 

 

Estas despesas de participação já incluem: 

• a participação na atividade, 

• o programa e todas as atividades durante o ACANIV 

• toda a alimentação durante o ACANIV (pequenos-almoços, almoços, lanches e jantares) 

• o seguro escutista (responsabilidade civil e acidentes corporais) 

• o transporte de ida e volta do Luxemburgo para Kandersteg; 

• o transporte durante o ACANIV 

 

Prazos dos pagamentos: 

1º pagamento a ser pago até ao 31.03.2022 150€ 

2º pagamento a ser pago até ao 30.04.2022 150€ 

3º pagamento a ser pago até ao 31.05.2022 50€ 

 

Método de pagamentos: 

Todos os pagamentos devem ser feitos diretamente á Tesouraria de Agrupamento por transferência para a conta bancária de 

Agrupamento ou por Paconiq (DIGICASH). 

 

• Conta bancária de Agrupamento :  

Nome: Scouts Saint Alphonse 

IBAN: LU88 0019 3055 3931 8000 

BIC: BCEELULL 

 

• Payconiq (DIGICASH) de Agrupamento : 

Nome : Bruno Martins 

Numero : 621 516 578 

 

5. VIDA EM CAMPO 
As atividades serão preparadas e asseguradas pela chefia de Agrupamento Os Chefes de Serviço asseguram a chefia em campo. 

 

A maior parte do programa será em Agrupamento, porém haverá alguns momentos onde os elementos estarão organizados nas 

suas secções respetivas. 
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Tipo de Uniforme para o acampamento:  

• Uniforme completo: 

o Camisa verde do LGS 

o Lenço correspondente à sua promessa 

o Cinto castanho do LGS 

o Calcas e/ou calções azuis neutras sem logos, rasgos ou letras visíveis 

o Botas de montanha 

 

• Uniforme de Campo 

o poderá́ ser utilizada a T-shirt do AESA e outras T-shirt neutras ou com motivos escutistas. 

 

No que se refere ao uso do uniforme, fica assim determinado  

• No início e fim da atividade, na abertura e encerramento e outros momentos de cariz oficial – Uniforme completo 

• Nas restantes atividades e em campo – Uniforme de Campo 

 

O silencio será́ anunciado com a sinalização de 3 apitos. A partir deste momento a patrulha deverá 

preparar para se deitar e terá́ 10min até ao Grande Silencio. 

Será́ seguido da sinalização de 2 apitos a assinalar que faltam 5min para o Grande Silencio. 

O Grande Silencio será́ assinalado com 1 apito, a partir deste momento a patrulha não poderá́ fazer 

Barulho. 

 

6. VISITAS E SAÍDAS DE CAMPO 
Não são permitidas visitas ao Acampamento. 

Também as saídas de campo não serão autorizadas. As autorizações de saída de campo serão da responsabilidade do Chefe de 

Campo, que posteriormente dará́ conta da ocorrência e conhecimento as chefias envolvidas.  

 

7. EQUIPAMENTO PESSOAL 
 

Ver os documentos seguintes: 

• Ficha informativa “Curso Material e Mochila Escutista” 

• Lista de Material para Lobitos – Checklist 

• Lista de Material para Exploradores e Pioneiros - Checklist 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
Todas as questões, de matéria disciplinar, serão resolvidas segundo o Método Escutista aplicadas pela chefia de campo que será́ 

apoiada pelos regulamentos do AESA, cabendo a sua resolução, em última instância, ao Chefe de Agrupamento.  

Ao inscreverem-se no ACANIV todos os participantes aceitam todas as regras desta atividade e dão consentimento a que lhes 

tirem fotografias e sejam feitas imagens de vídeo que podem vir a ser utilizados, em todos os tipos de suporte –utilizados sempre 

no âmbito das finalidades educativas da Associação.  

As situações omissas neste Documento serão resolvidas por decisão da Chefia de Acampamento.  
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