Pagamentos em campo
No Acampamento Nacional as compras vão poder ser efetuadas de várias formas:
Nos DMF e pontos de venda de merchandising do Acanac o pagamento vai poder ser efetuado
em dinheiro ou com cartão multibanco.
Nos supermercados de campo as compras também vão poder ser efetuadas com dinheiro ou
com cartão multibanco além de com o cartão atribuído às patrulhas/equipas para adquirirem os
géneros para a confeção das suas refeições.
Nos bares de campo apenas serão aceites “escutos”. O escuto é uma moeda exclusiva do
Acanac e que poderá ser adquirida em pontos de venda que funcionarão junto dos bares. Aqui
poderão ser trocados euros por “escutos”.

Cada “escuto” vale 0,40 euros (40 cêntimos).
Nota: os “escutos” não são reembolsáveis.
Só como exemplo uma bebida de pressão custará 2 “escutos” e um café custará 1 “escuto”.

Preocupação ecológica
Vamos evitar o desperdício de copos de plástico!
Nos bares pretende-se que seja produzido o menos lixo possível pelo que para o consumo de
bebidas de pressão é incentivada a utilização das canecas do nacional. Que têm vantagens na
sua reutilização (mais volume de líquido pelo mesmo preço).

Compras de artigos escutistas
No Nacional vais poder adquirir artigos com a imagem do Acanac para usares no acampamento
ou levares como recordação. Vamos ter t-shirts, polos, anilhas, mosquetões, ímanes, além das já
referidas canecas. Estes artigos estarão à venda em pontos junto dos campos das seções e junto
ao DMF central.
Nestes pontos de venda também terás a possibilidade de recarregar o teu telemóvel, a um custo
simbólico.
No ponto de venda do DMF (Depósito de Material e Fardamento) poderás encontrar além de
peças do uniforme, livros, um conjunto alargado de artigos escutistas, bem como outros artigos
normalmente disponíveis nos DMF.
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