
De: Secretaria Nacional para os Projetos
Para: Agrupamentos, JJNN, JJRR
Assunto: Festa do Centenário - Abertura de Inscrições
Circular: 22-14-SNPro
Data: 27/12/22

Caros Amigos Escutas,

No dia 27 de maio de 2023 o CNE celebra 100 anos! Queremos convidar todos os escuteiros a estarem presentes
naquela que será a grande Festa do Centenário, a realizar-se em Braga no fim de semana do nosso aniversário.

A inscrição nesta atividade deve ser feita através do SIIE, a partir de dia 27 de dezembro de 2022 e até 27 de
fevereiro, via agrupamento. Enviamos o link para um tutorial simples: aqui. Para qualquer esclarecimento ou pedido
de apoio devem contactar festadocentenario@escutismo.pt.

Existem duas modalidades de inscrição:

● Participar nas atividades de todo o fim-de-semana: dias 27 e 28 – Código de Atividade: 00000120
Devem assinalar na inscrição a opção de pernoita se necessitar que a organização a garanta.
Custo: 19€ por elemento (inclui participação nas atividades dos dois dias; kit check-in; jantar de sábado;
pequeno-almoço e almoço de domingo);
Prazo de inscrição: 27 de dezembro 2022 - até dia 27 de fevereiro de 2023

● Participar apenas no  dia 27 de maio – Código de Atividade: 00000121
Custo: 14€ por elemento (inclui participação nas atividades, kit check-in e jantar de sábado);
Prazo de inscrição: 27 de dezembro 2022 - até dia 27 de fevereiro de 2023

Aquando do desenvolvimento da preparação da atividade houve a necessidade de rever o custo da atividade devido
ao aumento de oportunidades pedagógicas a oferecer, daí a diferença de custo entre a circular anterior e esta.

Estamos a trabalhar no sentido de prevermos espaços de pernoita em Braga e nos arredores. Contudo, os lugares
disponíveis serão limitados. Devem assinalar na inscrição a opção de pernoita e aguardar confirmação da mesma.
Se o agrupamento garantir pernoita por meios próprios, deve inscrever-se, na mesma, na modalidade 00000120 –
A Festa do Centenário - Fim-de-semana, para terem acesso às atividades de dia 27 e 28 de maio 2023.

Junto enviamos o Programa provisório da atividade:

Sexta, dia 26
● Receção a quem chega mais cedo (carece de confirmação por e-mail para

festadocentenario@escutismo.pt)

Sábado, dia 27 - Um dia repleto de atividades:
● Fórum 100 - Uma oportunidade de discussão e debate de ideias e estratégias futuras sobre diversos

temas;
● Atividades - Vários jogos, workshops e atividades escutistas que vão permitir conhecer a cidade berço do

CNE, compreender e viver a história da Associação e interagir com a comunidade Bracarense;
● Inauguração de um monumento evocativo do Centenário do CNE;
● Celebração Eucarística e Sessão comemorativa do Centenário;

Domingo, dia 28 - Dia 1 do segundo centenário - A diversão continua:
● Continuação dos vários jogos, workshops e atividades escutistas e visitas culturais espalhados pela cidade;

https://drive.google.com/file/d/1-VFuOFEjJhdqG55VIQ1FQSzpzKMvtzzz/view?usp=share_link
mailto:festadocentenario@escutismo.pt


Em breve anunciaremos inscrições de staff.
Esperamos por todos para celebrarmos em grande!

Canhota amiga,

Inês Graça
Secretária Nacional para os Projetos



Para proceder à inscrição tem de ter um acesso de Agrupamento ao SIIE. 

Há duas possibilidades de inscrição: 

• Para o fim-de-semana (dias 27 e 28 de maio) – Atividade 00000120, que tem um 
custo de 19,00€ por elemento. As inscrições estão abertas de 27 de dezembro de 
2022, a 27 de fevereiro de 2023.

• Para o dia 27 de maio – Atividade 00000121, que tem um custo de 14,00€ por 
elemento. As inscrições estão abertas de 27 de dezembro de 2022, a 27 de 
fevereiro de 2023.

 Sobre o alojamento / dormida:

Estamos a trabalhar no sentido de prevermos espaços de pernoita em Braga e nos 

arredores. Contudo, os lugares disponíveis serão limitados. Se pretenderem estadia na 

noite de 27 de maio, deverão inscrever-se na modalidade 00000120 – A Festa do 

Centenário - Fim-de-semana e assinalar “sim” no SIIE na opção de pernoita. Devem, de 

seguida, aguardar confirmação e indicações através de e-mail. 

Contudo, se o agrupamento garantir pernoita por meios próprios, deve na mesma 

inscrever-se na modalidade dos dois dias de atividade, para terem acesso às atividades 

de dia 27 e 28 de maio 2023 e simplesmente assinalar “não” na opção de pernoita. 

A inscrição é feita dentro do menu Agrupamento, no separador Inscrição em Atividades. 

Deve filtrar a atividade 00000120 – A Festa do Centenário - Fim-de-semana, ou a 

atividade 00000121 – A Festa do Centenário - dia 27 de maio de 2023 – escolher o 

dirigente responsável (que tem de estar fisicamente na atividade), confirmar os seus 

dados pessoais (nomeadamente telemóvel e email) e proceder à inscrição no separador 

inscrição definitiva. Quando carregar no botão Finalizar Inscrição, a inscrição fica 

completa e é enviada, automaticamente, para o email de notificações do Agrupamento, 

a referência bancária para pagamento. O estado da inscrição aparece como entregue. 



Nota: Depois de carregar no botão Finalizar Inscrição não conseguem voltar a mexer na 

inscrição, mas conseguem visualizar a vossa inscrição se voltarem a entrar. 

1. Entrar no separador Agrupamento 

2. Selecionar o separador Inscrição Ativ.

3. Nos filtros colocar a atividade 00000120 ou 00000121.

4. Clicar em cima da atividade (na linha azul) para entrar.

5. Confirmar os dados pessoais (nomeadamente os contactos) do dirigente

responsável (que tem de estar fisicamente na atividade) e clicar em seguinte.



6. Avançar até ao separador Inscrições Definitivas 

7. Escolher os elementos por secção e os animadores

8. Não esquecer, de clicar em guardar, antes de mudar de Secção:

9. Uma vez guardados os dados, na linha do elemento inscrito aparece a data da

sua inscrição e em baixo o valor a pagar.

10. Avançar até ao separador Finalizar.

11. Verificar os dados (nomeadamente o contador do valor a pagar) e, se estiver

tudo correto, carregar no botão Finalizar Inscrição.

12. O estado da inscrição (no canto superior direito) fica Entregue:



Notas: 

 Esta atividade tem pagamento por referência multibanco, seguirá um email com os

dados de pagamento para o email de notificações que o Agrupamento definiu nos 

seus dados gerais. Uma vez efetuado o pagamento receberão um email que tem um 

link para o recibo que é emitido pelo SIIE. 

 Para esclarecimento de dúvidas devem enviar email para:

festadocentenario@escutismo.pt 

mailto:festadocentenario@escutismo.pt

