
																																																																																																																																			 	
ASSUNTO:	ACAMPAMENTO	REGIONAL|	ACREG	2022	
	
Olá	Desbravadores,	
		
	Estamos	a	aproximar-nos	da	data	do	Acampamento	Regional.	Por	essa	razão,	seguem	
as	 primeiras	 informações	 que	 poderão	 ser	 bastante	 úteis	 na	 preparação	 para	 este	
evento.	 	O	tema	a	desenvolver	será:	Moisés	–	Muda	o	teu	Mundo.	O	guião	e	toda	a	
informação	estará	disponível	e	vai	sendo	atualizada	nas	diferentes	páginas	das	Regiões:	
	
Norte:	https://www.juventudeadventista.pt/noticia/acreg-norte-2022	
Centro:	https://www.juventudeadventista.pt/noticia/acreg-centro-2022	
Lisboa:	https://www.juventudeadventista.pt/noticia/acreg-lisboa-2022	
Sul:	https://www.juventudeadventista.pt/noticia/acreg-sul-2022	
	
	
	Nesta	edição	em	algumas	regiões,	a	área	de	projetos	JA,	terá	também	um	programa.	
No	 formulário	 serão	 disponibilizadas	 inscrições	 para	 quem	 estiver	 interessado	 em	
participar	e	que	tenha	a	idade	mínima	de	17	anos.	
			As	inscrições	estão	limitadas	a	30,	visto	que	o	ACREG	é	um	evento	de	Desbravadores.	
Esta	 área	procura	 abarcar	 as	 valências	do	discipulado	 juvenil	 como:	projetos	 sociais,	
evangelismo	 juvenil,	 pequenos-grupos,	música,	 etc.	 Se	 não	 for	 possível	 efetivar	 esta	
modalidade	na	tua	região,	serás	integrado	na	tua	faixa	etária	(FE).	As	inscrições,	serão	
aceites	por	ordem	de	chegada	ou	considerando	outros	imperativos	estratégicos.	
	
DATA	DO	EVENTO:	14	a	17	de	Abril	de	2022	
DATA	LIMITE	DE	INSCRIÇÃO:	10	de	Abril	
	
PREÇOS*	(Evento	+	Parque	de	Campismo)	
	
Desbravadores	associados:	€19,50	*	
Rebentos	associados:	€17,50	**	
Bungalows,	Caravanas	e	autocaravanas:	€12,5	+	utilização	do	equipamento	***	
Participantes	Não	Associados:	€29,50	****	
Multa	(INSCRIÇÃO	PÓS-PRAZO):	€29,50	*****	
Inscrição	do	núcleo:	€10	******	
Visitantes	de	sábado	*******	
	
*	Em	função	do	quadro	especial	de	pandemia	que	condicionou	a	realização	do	ACREG	
durante	 dois	 anos,	 excecionalmente,	 o	 valor	 será	 igual	 para	 todos	 os	 associados,	
independentemente	 da	modalidade	 de	 registo.	 Será	 também	uma	 forma	de	 exercer	
solidariedade	e	de	não	encarecer	mais	a	 inscrição	para	os	registos	de	associado	com	
menos	desconto.		
		A	atualização	do	preço	é	realizada	em	função	da	consolidação	do	orçamento	do	evento,	
e	considerando	as	 infraestruturas	a	serem	utilizadas	 (ex:	 tendas	auditório,	pavilhões,	



																																																																																																																																			 	
campos,	 consumíveis,	 etc.).	 Neste	 verão	 e	 no	 próximo	ACREG	 voltaremos	 a	 ativar	 o	
desconto	de	associados.	
**	Somente	os	Rebentos	pagarão	menos	em	relação	às	restantes	faixas	etárias.	
***	 Os	 utilizadores	 de	 Bungalows,	 Caravanas	 e	 Autocaravanas	 (onde	 for	 possível	 e	
existir	essa	disponibilidade),	pagarão	um	preço	de	inscrição	no	evento	(€12,5)	mais	o	
valor	associado	à	ocupação	e	dormida	nestas	estruturas.	A	reserva	e	pagamento	dos	
Bungalows,	Caravanas	e	Autocaravanas,	deverá	ser	realizada	junto	da	Comissão	da	tua	
região	até	ao	dia	10	de	Abril.	
****	No	 formulário	de	 inscrição	para	DIRIGENTES/STAFF,	existirão	alguns	campos	de	
preenchimento	dedicado	aos	Participantes	NÃO	ASSOCIADOS	(Ex:	cozinheiros,	jovens	
visitas	que	não	estejam	ainda	inscritos	na	AJA/Núcleos).	Nesses	campos	deverão	ser	
submetidos:	 1|	 Autorização	 dos	 Participantes	 Não	 associados,	 2|	 comprovativo	 de	
pagamento	 de	 inscrição	 e	 3|	 comprovativo	 de	 pagamento	 de	 seguro	 (7€	 por	
Participantes	Não	Associados).	Os	valores	deverão	ser	transferidos	para	o	IBAN	da	JA:	
IBAN	AJA:	PT50001800035039832002004.	
*****	O	prazo	limite	de	inscrição	será	até	ao	dia	10	de	Abril.	Após	esta	data,	aplica-se	a	
multa	na	inscrição.	Será	possível	a	inscrição	c/	multa	até	ao	dia	13	de	Abril.	
******	A	inscrição	de	núcleo	é	obrigatória	para	todos	os	núcleos.	Esta	inscrição	dará	
acesso	à	instalação	de	uma	tenda	grande	de	cozinha	+	acesso	a	ponto	de	eletricidade	+	
disponibilização	 de	 permanência	 a	 1	 carro	 de	 apoio	 à	 cozinha/logística.	 Todos	 estes	
elementos	estarão	incluídos	na	inscrição	de	núcleo.	
*******	Os	núcleos	que	manifestarem	interesse	em	receber	visitas	no	sábado,	devem	
fazer	o	contacto	com	a	sua	Comissão	Regional	até	sexta-feira	dia	16	de	Abril,	comprando	
as	entradas	destes	visitantes	(preço	a	disponibilizar	pelas	CR’s).	O	STAFF,	deverá	ter	uma	
lista	no	portão	de	quem	solicitou	e	comprou	a	entrada.	Os	visitantes	de	sábado	deverão	
retirar-se	 do	 parque	 imediatamente	 depois	 do	 almoço	 (salvo	 as	 exceções	 em	 que	
existam	programas	da	parte	da	tarde	que	envolvam	as	visitas.	Nestes	casos	assim	que	
terminar	o	programa	deverão	deixar	o	local).	
	
Outras	informações	
	
1|	Existem	dois	formulários	de	inscrições:	um	generalizado	para	todos	os	participantes	
e	outro	exclusivo	para	Dirigentes	e	STAFF.	Neste	último	serão	inscritos	pelos	dirigentes	
locais	os	Participantes	Não	associados	realizando-se	os	respetivos	pagamentos.	
2|	A	participação	no	evento	obriga	à	ativação/renovação	do	seguro	da	AJA.	
3|	 A	 participação	 no	 evento	 obriga	 à	 submissão	 do	 registo	 criminal	 no	 site	 da	 JA	
(dirigentes	+	STAFF)	e	à	apresentação	do	mesmo	no	momento	do	check-in.	
4|	Solicitamos	que	seja	apenas	um	dirigente	 local	 (Coordenação	JA)	por	núcleo,	que	
submeta	 no	 formulário	 de	 inscrição	 DIRIGENTES/STAFF	 todas	 as	 autorizações	 e	
comprovativos	 (se	 for	 o	 caso).	 Este	 procedimento	 ajudará	 a	 secretaria	 a	 tratar	 as	
inscrições.	
5|	 Sugerimos	 que	 seja	 o	 núcleo	 local	 (se	 existirem	 condições)	 a	 cobrir	 a	 despesa	
(inscrição	 no	 acampamento	 +	 seguro)	 dos	 voluntários	 nas	 cozinhas.	 Somente	 os	
cozinheiros	 que	 dormirem	 no	 exterior,	 pagarão	 a	 modalidade	 de	 caravana	 e	
autocaravana.	



																																																																																																																																			 	
	
6|	Se	existir	dificuldade	da	parte	de	algum	núcleo	em	organizar	a	viagem	de	autocarro	
para	o	ACREG,	entrem	em	contacto	com	o	Departamento	para	que	seja	explorado	algum	
orçamento	que	seja	do	vosso	interesse.	
7|	As	regras	e	princípios	da	Juventude	Adventista	continuam	a	nortear	os	nosso	eventos,	
considerando:	a	ética	nos	relacionamentos,	a	apresentação	briosa	de	cada	desbravador,	
a	 promoção	 de	 um	estilo	 de	 vida	 saudável,	 o	 respeito	 pelo	 local	 e	 pessoas	 que	 nos	
acolhem,	o	respeito	pelas	normas	de	cada	núcleo	e	do	evento,	etc.		
	
Para	as	inscrições	serem	consideradas	válidas,	todo	o	processo	tem	de	estar	completo,	
a	saber:	
	

ü Preenchimento	do	formulário	de	inscrição	com	o	respetivo	pagamento;	
ü Submissão	da	recomendação	do	pastor	e	coordenador	JA;	
ü Submissão	da	autorização	dos	Representantes	legais	dos	menores	de	idade.	

	
Durante	o	Acampamento	(incluindo	as	viagens),	os	dirigentes	devem	conservar	na	sua	
posse	as	autorizações	dos	Representantes	legais	dos	jovens	menores	de	idade.	
	
Cerimónia	Batismal	
Durante	o	evento	e	para	fechar	o	quinquénio	com	um	momento	espiritual	impactante,	
gostaríamos	de	realizar	uma	cerimónia	batismal	no	ACREG.	Se	estiveres	preparado	ou	
interessado,	 comunica	 ao	 teu	 pastor	 e	 à	 Comissão	 da	 tua	 Região	 para	 que	 sejam	
realizados	todos	os	preparativos.	Data	limite	de	comunicação:	10	de	Abril.	
	
USO	DA	FARDA:	
Todos	os	jovens	deverão	levar	a	sua	farda	de	campo,	conforme	o	Regulamento	da	Farda	
JA	https://www.juventudeadventista.pt/pagina/regulamento	e	esta	deve	ser	usada	na	
cerimónia	de	abertura	e	durante	o	dia	de	sábado.		
	
Caso	necessitem	de	algum	esclarecimento	adicional,	 contactem	as	 vossas	Comissões	
Regionais.		
	
Solicitamos	e	relembramos,	que	todos	aqueles	que	apresentarem	sintomas	gripais	ou	
um	diagnóstico	comprovado	de	COVID-19	que	não	se	desloquem	ao	local	do	ACREG.	
	
Bons	 preparativos.	 Contamos	 com	 a	 vossa	 presença	 e	 entramos	 desde	 agora	 em	
contagem	decrescente	para	o	acampamento	regional.	Oramos	para	que	Deus	faça	deste	
encontro	 uma	 grande	 celebração	 espiritual	 para	 a	 nossa	 Juventude.	 Como	 Moisés,	
Muda	o	teu	Mundo.	Saudação	JA!	
	
Coordenação	Nacional	JA	
	
P.S	–	Na	revisão	do	preço	que	foi	realizado,	devolveremos	o	diferencial	(2€)	no	ato	do	
check-in	a	quem	efetuou	o	pagamento	considerando	o	preço	anterior.		


