De: Secretaria Internacional
Para: JJRR, JJNN, Agrupamentos (AC/ Caminheiros/Companheiros)

Assunto: Explorer Belt 2018
Data: 13 de outubro de 2017
Circular: 17-1-058

Caros irmãos escutas,
Vimos por este meio apresentar-vos o Explorer Belt 2018.
Enquadramento Nacional
O Explorer Belt é uma experiência de superação individual que é dinamizada em algumas associações
escutistas europeias há alguns anos, sempre foi uma atividade que o CNE gostaria de incluir na sua oferta
pedagógica. Portugal foi local de expedição de alguns Explorer Belt, e em 2015, o CNE, organizou duas
edições “piloto”.

O que é?
O Explorer Belt é um cinto que os participantes receberão ao completarem um desafio único - uma expedição de
10 dias num país diferente, em autonomia, em equipas de dois (Explorer Team), e que proporcionará uma
vivência única da cultura desse país. É uma experiência capaz de mudar a vida dos nossos caminheiros!

Quais os principais objetivos?
- Promover a superação individual dos participantes
- Permitir o crescimento pessoal e em equipa
- Possibilitar uma vivência genuína da cultura de um determinado país, conhecer as suas gentes e modos de
vida, dinamizando assim a dimensão internacional do Escutismo.

Como conquistar o Explorer Belt?
Conquistar o Explorer Belt é um desafio que se enquadra dentro dos objetivos do Escutismo, um verdadeiro
desafio integral em todas as áreas de desenvolvimento, onde é necessário:
- Participar numa expedição em autonomia noutro país em Explorer Team, com a duração de 10 dias,
percorrendo uma distância mínima de 200 km a pé;

- Viver com orçamento limitado;
- Realizar um projeto escolhido pela Explorer Team, durante a expedição;
- Realizar 10 desafios durante a expedição, propostos pela Equipa organizadora;
- Manter um diário de registo da atividade;
- Fazer um relatório individual sobre a expedição;
- Fazer uma apresentação final, em Explorer Team, sobre a expedição;

Destinatários
Caminheiros/companheiros investidos, que há data da realização da atividade sejam maiores de idade.

Dinamização:
Equipa Nacional Explorer Belt

Quando?
10 a 26 de Agosto de 2018.

Onde?
Eslováquia.

Quanto?
O custo por elemento é de 500 euros, viagens não incluídas - estas viagens serão por conta de cada
participante.
O pagamento será efetuado após a seleção dos participantes.
As viagens e alimentação nos fins-de-semana de entrevista e seleção ficam a cargo dos participantes.

Número de participantes:
30 lugares disponíveis para os candidatos

1. Preparação [Portugal]
1.1 Candidatura
Até 31 de Outubro de 2017, os interessados deverão preencher o seguinte formulário:
https://goo.gl/forms/zxaget2nFlxwJI5m1
Bem como enviar os seguintes documentos através do mesmo formulário
- Curriculum Vitae
- Curriculum Escutista
- Carta de motivação
- Carta de recomendação
- Autorização por escrito do Chefe de Agrupamento
- 5 fotos com legenda de atividades que te marcaram
1.2 Entrevista
No fim-de-semana de 18 e 19 de Novembro de 2017, em Coimbra, terão lugar as entrevistas com os elementos
selecionados após apreciação das candidaturas.
1.3 Seleção
No fim-de-semana de 6 e 7 de Janeiro de 2018, na Região de Santarém, terá lugar uma atividade com os
elementos selecionados após a entrevista, e da qual resultará a seleção final de participantes.
1.4 Preparação da expedição
Em 2 fins-de-semana numa data e local a designar:
- constituição de Explorer Teams
- escolha do projeto e definição do trajeto
- equipamento e material
- gestão do risco

2. Realização [Eslováquia]
De 10 a 26 de Agosto de 2018.
2.1 Pré-expedição
- período compreendido entre a chegada à Eslováquia e a partida para a Expedição, e que terá a duração
aproximada de 1 dia.
2.2 Expedição
- período de 10 dias de caminho em Explorer Team a desenvolver o respetivo projeto e desafios.
2.3 Pós-expedição
- chegada das Explorer Teams a campo e revisão não formal.

3. Avaliação [Portugal]
3.1 Avaliação da expedição
3.2 Apresentação final
Setembro 2018
3.3 Celebração - atribuição do Explorer Belt
Esta avaliação será feita em conjunto com a Secretaria Internacional e com a Secretaria Nacional Pedagógica.
Qualquer questão pode ser esclarecida através do e-mail:
explorerbelt@escutismo.pt
Ficamos Sempre Alerta,

João Meireles e Silva “Ovelha”
Coordenador da Equipa Nacional Explorer Belt

