De: Junta Regional de Coimbra - Departamento Regional Internacional
Para: Caminheiros
CC: Chefes de Agrupamento, Chefes de Clã
Assunto: Explorer Belt 2015
Ofício n.º 44/2014
Data: 14 de Outubro de 2014

Caros irmãos escutas,
O Departamento Regional Internacional vem por este meio informar sobre a actividade
Explorer Belt 2015.
O que é?
O Explorer Belt é um cinto que recebes ao completares um desafio único na vida, onde terás
oportunidade de ser parte de uma expedição de 10 dias noutro país, em autonomia, e que te
proporcionará uma vivência única da cultura desse país, suas gentes e modos de vida. É
uma experiência capaz de mudar a tua vida!
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.
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Como conquistar o Explorer Belt?
Conquistar o Explorer Belt é um dos mais exigentes desafios no Escutismo, um verdadeiro
desafio integral em todas as áreas de desenvolvimento, onde é necessário:
- Participar numa expedição em autonomia noutro país como membro de uma Explorer
Team, com a duração de 10 dias, percorrendo uma distância de 160-200 km a pé
- Viver com orçamento limitado
- Realizar 10 desafios e um projeto escolhido pela Explorer Team, durante a expedição
- Manter um diário individual da atividade
- Fazer uma apresentação final sobre a expedição
Enquadramento Regional
O Explorer Belt existe nalgumas associações escutistas europeias já há alguns anos e
sempre foi uma actividade que interessaria replicar. Principalmente depois de se ter
recebido em Portugal alguns Explorer Belts. A Região de Coimbra recebeu em 2003, antes
do RoverWay o Contingente Sueco que fez um mini Explorer Belt de 5 dias. Deste
acolhimento ficou a amizade com os Dirigentes suecos, que fez com que em 2006 se
realizasse um Explorer Belt com o seu términus na Drave e com uns dias de praia na
Figueira da Foz (pernoita em Tavarede). Desde então ficou a ideia a germinar de realizar um
Explorer Belt. Esta ideia só se materializou com a JRC eleita em 2013.
De referir que a Secretaria Internacional juntamente com a Secretaria Nacional Pedagógica
tem em finalização a aprovação do Explorer Belt para o CNE; sendo esta edição levada a
cabo pela Região de Coimbra, uma edição “piloto”.
Destinatários
Caminheiros investidos, da Região de Coimbra, que há data da realização da actividade
sejam maiores de idade.
Equipa organizadora
Equipa do Departamento Regional Internacional em parceria com a Secretaria Internacional
e a Secretaria Nacional Pedagógica.
Quando?
10 a 25 de Agosto de 2015.
Onde?
Eslováquia.
Quanto?
O custo por elemento é de 250 euros, viagens não incluídas.
- 100€ - após selecção [Janeiro]
- 75€ - até 31 de Março
- 75€ - até 01 de Junho

Queres participar?
1. Preparação [Portugal]
1.1 Candidatura
Até 21 de Novembro terás que fazer chegar ao Departamento Regional Internacional a
seguinte informação:
- Curriculum Vitae
- Curriculum Escutista
- Carta[s] de recomendação
- Carta de motivação
- Actividades que te marcaram representadas em fotos com legenda
NOTA: não há formatos pré-definidos.
1.2 Entrevista
Dia 7 de Dezembro, terão lugar as entrevistas com os elementos seleccionados após
apreciação das candidaturas.
1.3 Actividade
A 17 e 18 de Janeiro, terá lugar uma actividade com os elementos seleccionados após a
entrevista, e da qual resultará a selecção final de participantes.
1.4 Preparação da expedição
Em 2 fins de semana numa data a designar:
- constituição de Explorer Teams
- escolha do projecto e definição do trajecto
- atribuição de desafios
- equipamento e material
- gestão do risco
2. Realização [Eslováquia]
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 respectivo projecto 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
3.3 Celebração - atribuição do Explorer Belt
Esta avaliação será feita em conjunto com a Secretaria Internacional e com a Secretaria
Nacional Pedagógica.

Para facilitar o contacto com eventuais interessados em participar ou acompanhar esta
actividade foi criada uma página do facebook que pode ser consultada aqui:
www.facebook.com/explorerbeltcoimbra
Podem ver e descarregar o flyer informativo da actividade aqui:
http://issuu.com/explorerbeltcoimbra/docs/fanzine/1
Qualquer questão pode ser esclarecida através do e-mail:
internacional@coimbra.cne-escutismo.pt

Com as melhores saudações escutistas,

João Meireles
Coordenador do Departamento Internacional Regional
JS

