
 

De: Secretaria Nacional para os Projetos 

Para: JJRR, JJNN, Agrupamentos 

Assunto: Programa ACANTONAC - Unidos à Distância  | Escutismo em Casa 

Circular: 20-02-SNPro 

Data: 13/05/2020 

 
Caros irmãos escutas, 
 
Depois de recolhidos e analisados os mais de 600 contributos para a construção do 
ACANTONAC, o 1º Acantonamento Nacional (22 a 24 de maio), sob o lema “Unidos à 
Distância”, onde celebraremos os 97 anos do CNE, vimos dar-vos a conhecer algumas das 
iniciativas que irão ser desenvolvidas e dar-vos as indicações necessárias para a participação 
nesta festa que é de todos nós. 
 

Cria o Teu Abrigo 
Para vivermos este ACANTONAC com mais magia e espírito de união, desafiamos todos os 
escuteiros a criarem o seu próprio abrigo em casa e a usarem-no durante a atividade, utilizando 
uma t-shirt/camisola escutista e o lenço. 
 

Formato da Atividade 
O ACANTONAC irá decorrer em formato aberto live stream nas Plataformas Oficiais do CNE de 
Facebook e Youtube, não sendo necessária qualquer inscrição para poder participar nesta 
atividade.  
O ACANTONAC terá início às 21h de sexta-feira (22 maio) com a sua abertura e concerto 
escutista e terminará no domingo (24 de maio) com a Eucaristia e encerramento.  
Ao longo do dia de sábado (23 de maio), para além das duas tertúlias (destinadas sobretudo a 
jovens e adultos) e do fogo de conselho (indicações abaixo), realizar-se-ão 6 ateliers de 30 
minutos cada, sendo que 4 deles estão adequados a cada uma das quatro secções, sendo ainda 
assim possível a participação de cada escuteiro naquelas que considerar mais apelativas: 
Fantochada na selva – I Secção 
Os Códigos Kahoot e Cifras em família – II Secção 
Projeta o Teu Campo – III Secção 
Sustentabilidade em Casa – IV Secção 
 
Consulta o cartaz na pág. 3 e fica a conhecer os horários. 
 
Fogo de Conselho 
Com o objetivo de nos juntarmos a conviver, partilhar e refletir, convidamos todos os participantes 
do ACANTONAC a envolver-se no Fogo de Conselho. Este Fogo de Conselho virtual é 
organizado e dinamizado pelo Agrupamento, Unidade, Subunidade ou mesmo em família 
com as adaptações necessárias ao tempo que vivemos. 
Às 22h será transmitida a oração da noite em live stream.  

 
Durante o Fogo de Conselho convidamos todos a partilhar imagens ou vídeos das suas 
iniciativas nas redes sociais com os hashtags #escutismoemcasa e #acantonac2020 no sentido 

https://www.facebook.com/corponacionaldeescutas/
https://www.youtube.com/channel/UCjZi32fqLIuOf5QoSpopqug


 

de alguns poderem ser partilhadas no live stream, unindo todos aqueles que o estão a viver e 
nele a participar. 
 

Banco Alimentar 
Tal como divulgado na circular 20-11-SNAS, o CNE, em parceria com o Banco Alimentar Contra 
a Fome, lançou uma campanha nacional de recolha de alimentos, para posterior entrega aos 22 
espaços do Banco Alimentar distribuídos pelo continente e ilhas. Esta campanha consiste na 
recolha de alimentos pelos Agrupamentos, sensibilizando para esta causa famílias, amigos e 
comunidade alargada. Esta iniciativa visa a recolha de ofertas entregues nas sedes dos 
Agrupamento, que posteriormente serão entregues num local a indicar por parte da Junta 
Regional respetiva. 
 
Assim, integrado no ACANTONAC, e de acordo com a calendarização desta iniciativa, após a 
fase de sensibilização e divulgação, todos os escuteiros maiores de 18 anos (IV Secção, 
Candidatos a Dirigente e Dirigentes) são convidados a organizar a recolha de ofertas no 
sábado, 23 de maio, das 10h às 12h, assegurando a receção dos alimentos angariados na 
sua sede.   
 
Os escuteiros que se enquadrem no previsto pelas circulares referentes a ações de voluntariado 
farão a recolha e acolhimento nas sedes e posterior organização do transporte, tendo sempre 
presente a correta utilização dos EPI e devendo ser comunicado igualmente a sua identificação 
para o email tloja@escutismo.pt para um melhor acompanhamento e articulação do seguro 
escutista. 
Convidamos todos os envolvidos na dinâmica a consultar a circular 20-11-SNAS. 
 

Insígnia ACANTONAC  
 
Apresentamos-te a insígnia comemorativa do ACANTONAC 2020! 
Cada insígnia tem um custo unitário de 1.50€. As insígnias são 
adquiridas em Agrupamento através da inscrição na atividade do 
SIIE 00000050 - Insígnia ACANTONAC 2020, com indicação da 
morada para envio e realização do pagamento através da referência 
multibanco gerada, até dia 24 de maio de 2020.  
Prevê-se a entrega das insígnias durante o mês de junho. 
Os Dirigentes que pertençam a outra estrutura que não a local e 
queiram adquirir a insígnia devem enviar um e-mail para Joana 
Bacelar - jbacelar@escutismo.pt. 
 

Os fundos angariados na aquisição desta insígnia irão reverter a favor da Cáritas Portuguesa.  
A rede Cáritas em Portugal tem ajudado todos aqueles que têm procurado os serviços de 

atendimento social nas 20 Cáritas Diocesanas. Esta iniciativa solidária do CNE permite que os 

jovens escuteiros ajudem outros jovens, apoiando crianças e jovens que ficaram sem acesso à 

internet ou limitados no acesso a comunicações e ferramentas digitais, com implicações para 

prosseguirem os seus estudos em casa. O apoio do CNE e de todos os seus agrupamentos é 

de primordial importância para que no atual contexto não deixemos ninguém para trás. 

 Cáritas Portuguesa 

https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/oficiais/pag:recursos_oficiais/e4e8bdb9-d7b0-403f-823c-71397940e8b2
https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/oficiais/pag:recursos_oficiais/e4e8bdb9-d7b0-403f-823c-71397940e8b2
mailto:jbacelar@escutismo.pt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canhota amiga, 

 

 

Inês Graça 

Secretária Nacional para os Projetos 


