
 
 

23º ACANAC - INSCRIÇÕES DEFINITIVAS – PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

No dia 1 de março abrem as inscrições definitivas para o 23ºAcanac. Este 

documento ajuda-vos a esclarecer como devem fazer a inscrição dos vossos 

elementos e dirigentes acompanhantes, no SIIE. 

A inscrição definitiva realiza-se dentro do menu Agrupamento no separador 

Inscrição Ativ. Selecionam a atividade 00000002 – XXIII Acanac. 

 

 

Clicam em seguinte até ao separador inscrições definitivas. 

 

Se estão a inscrever elementos que vão com outro Agrupamento, no campo do 

Agrupamento (caixa antes do quadrado de seleção do elemento) têm de inserir 

o número do Agrupamento com quem se vai juntar o elemento, esta informação 

é fundamental para a constituição de Bandos/Patrulhas/Equipas e Tribos. 



 

 

Depois de selecionar os elementos e colocar o Agrupamento com quem vão 

têm sempre de carregar no botão guardar (azul) em cima (ou farão a inscrição 

em branco se a fecharem sem guardar). Devem então finalizar a vossa 

inscrição. 

Se não vão com outro Agrupamento, o passo seguinte é a escolha dos 

dirigentes acompanhantes, no separador Dirigentes: 

 

 

Antes do quadrado de seleção devem escolher a Secção que o dirigente vai 

acompanhar. 

Para concluir a inscrição é necessário fazer a construção dos 

Bandos/Patrulhas/Equipas e Tribos (as subunidades), entrando no separador  

, onde vão visualizar os nomes dos elementos que selecionaram, 

do lado esquerdo.   



 

 

Insiram os nomes dos Bandos/Patrulhas/Equipas e Tribos. Os elementos que 

foram inscritos mas colocados noutro Agrupamento, vão aparecer neste 

separador quando o Agrupamento com quem vão for elaborar a sua inscrição e 

este Agrupamento é que constitui os Bandos/Patrulhas/Equipas e Tribos.  

Atenção que quem constitui os Bandos/Patrulhas/Equipas e Tribos é o 

Agrupamento que tem o Dirigente acompanhante! 

Arrastam os elementos para dentro da subunidade respetiva: 

 

A inscrição definitiva é feita de uma só vez, têm de escolher todos os 

elementos de todas as Secções, que vão participar, bem como os dirigentes 

acompanhantes. 

 



 
Após a inscrição guardada (uma forma de o verificar é ver se os valores a 

pagar estão corretos) avançam até ao último separador  

 

E carregam no botão finalizar inscrição 

 

Quando carregarem no botão finalizar é emitida, automaticamente, uma 

referência bancária para pagamento do Acampamento (para os Agrupamentos 

que tinham inscrição provisória efetuada, os Agrupamento que não têm 

inscrição provisória ficarão com a inscrição condicionada conforme a circular 6 

do Acanac, já divulgada, e só receberão a referência para pagamento quando a 

inscrição for validada no inicio de maio). A referência para pagamento é 

enviada para o email do Agrupamento que têm definido nos dados gerais. 

Atenção: Depois de fechada a inscrição não conseguirão fazer alterações, 

quando chegarem ao último separador voltem atrás antes de carregar no botão 

finalizar e verifiquem se a inscrição está completa e correta, bem como os 

valores de pagamento. 

As inscrições definitivas encerram no dia 30 de abril de 2017! 

 

 

 

Para apoio e esclarecimento de dúvidas devem usar os seguintes emails: 

secretaria@acanac2017.pt 

geral@acanac2017.pt 
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