
 

 

 

 

 

Caros Responsáveis de Contingente 

  

Olá a todos! 

Na continuidade da preparação de um ACANAC Seguro queríamos deixar-vos algumas 

condições de participação no que concerne à Pandemia COVID-19. O ACANAC é um 

evento privado e como tal, em articulação com as autoridades de saúde publica locais, 

considerou-se que seria uma mais valia para a segurança de todos os participantes 

que fossem cumpridas algumas regras para entrada no ACANAC.  

O responsável do contingente deve assegurar que haja um responsável sanitário 

(poderá ser o responsável de contingente ou não, mas que deverá estar presente em 

Campo) que se certifique que cada participante do contingente tem pelo menos uma 

das seguintes condições: 

 Certificado de vacinação completo ou 

 Certificado de recuperação válido ou 

 Teste antigénio negativo 24h antes da entrada no ACANAC. 

No momento do check-in deverá ser entregue uma declaração de responsabilidade 

(em anexo) deverá ser assinada pelo responsável sanitário e/ou pelo responsável do 

contingente. 

Estes documentos deverão estar disponíveis (ou em formato digital ou em formato 

papel) para que possam ser consultados em caso de necessidade pela equipa do Bem-

Estar do ACANAC. 



 

 

 

 

 

A equipa de Saúde do ACANAC em conjunto com a equipa PAPA (equipa designada 

para a pandemia) gostaria de vos deixar algumas informações: 

● Não haverá a necessidade de utilização de máscara durante o acampamento; 

● Serão efetuados testes COVID em caso de existência de um caso suspeito 

durante o Acampamento. Em caso de teste positivo de um escuteiro 

participante, este será isolado da subunidade em local e o responsável do 

contingente deverá providenciar no sentido de assegurarmos o regresso a 

casa do participante infetado (caso seja possível). 

● No caso de se tratar de um dirigente que esteja sozinho a acompanhar a 

Unidade, a situação será devidamente avaliada pela Chefia de Campo para que 

se mantenha a segurança no ACANAC. 

● Existe um fundo de apoio a desistências comprovadamente motivadas pela 

infeção por COVID-19 que após boa verificação será analisado pela Chefia de 

Campo e Secretaria do ACANAC. 

● Estamos disponíveis para responder a qualquer questão via 

duvidas@acanac.pt 

Deixamos aqui a informação da DGS para que conhecer os requisitos para seja 

considerado válido o certificado de vacinação e de recuperação: 

 https://www.sns24.gov.pt/guia/certificado-digital-covid-da-ue/certificado-de-

vacinacao 
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 https://www.sns24.gov.pt/guia/certificado-digital-covid-da-ue/certificado-de-

recuperacao 

Qualquer situação que não esteja contemplada nos pontos anteriores, deverá ser 

analisada pelo sector da Saúde e Chefia de Campo 

 

Uma forte Canhota  

P´la Equipa PAPA e Equipa de Saúde 

 

José Rodrigues (Equipa PAPA)  

Catarina Sousa Lopes (Equipa da Saúde) 
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Declaração de Responsabilidade 

 

 

 

Eu ________________________________________________________________________________, com NIN 

___________________, responsável do contigente/sanitário (riscar o que não interessa) do Agrupamento 

_____- ______________, venho por este meio declarar que todos os participantes do meu contingente 

cumprem os requisitos da entrada no Acampamento Nacional, no que diz respeito à pandemia COVID-

19, nomeadamente: 

 Certificado de vacinação completo ou 

 Certificado de recuperação válido ou 

 Teste antigénio negativo 24h antes da entrada no ACANAC. 

 

Idanha-a-Nova, ___ de ___________ de 2022 

 

 

 

 

Esta declaração cobre a totalidade do contingente, independentemente de conter ou não participantes 

oriundos de vários agrupamentos. 


