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INFORMAÇÕES ROVER IBÉRICO 2015
Caros Caminheiros,

O Rover Ibérico já arrancou!
Do que estás à espera para agarrar esta oportunidade?

Pela terceira vez em 30 anos o Corpo Nacional de Escutas (CNE) e o Movimiento Scout Católico
(MSC) voltam a desafiar os seus Caminheiros, Companheiros e Rutas a realizar uma atividade
conjunta de entrega, serviço e superação.

As inscrições já abriram (entre 15 de outubro e 30 de novembro), mas antes de te inscreveres há
algumas coisas a ter em atenção:
 A inscrição é feita por tribo na página do Rover Ibérico até dia 30 de
novembro (http://www.roveriberico.com);
 Se não tens elementos suficientes no teu Clã podes integrar-te com outro Clã da
Região, a Equipa Internacional está à disposição para dar uma ajuda se for preciso;
 Para te inscreveres é necessário submeter um Projeto de Serviço a ser
implementado localmente. Todos os projetos submetidos serão avaliados e essa
avaliação irá definir duas coisas:
o

Os projetos que serão utilizados como base para os cerca de 50 desafios na
fase presencial da atividade;

o

A ordem de escolha dos projetos;

 Se tens dúvidas de como elaborar este projeto, podes contactar a ER Internacional,
mas antes descobre um pouco mais sobre este assunto nos anexos que te
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enviamos (Modelo de Proposta de Serviço –Anexo 1 e Exemplo de Projeto do Rover
2010 – Anexo 21);
 Durante o mês de dezembro os projetos serão avaliados e selecionados pela equipa
do Rover Ibérico, definindo quais os projetos que servirão de base para os Desafios
da fase presencial;
 Entre 1 de janeiro e 30 de abril terás de implementar o teu projeto a nível local.
Este vai ser um momento de vivência em tribo e de serviço à comunidade. Não te
esqueças que após realizar o serviço é preciso submeter o relatório do mesmo;
 De 1 a 31 de maio todos os participantes vão ter a oportunidade de:
o

Votar individualmente nos melhores projetos através do site (valendo 45% da
avaliação);

o

Participar em Encontros Regionais, de participação obrigatória, onde serão
apresentados e votados os projetos da Região (valendo 20% da avaliação).

o

Adicionalmente, a equipa do Rover Ibérico irá avaliar os projetos e os
relatórios que valem 15% da avaliação cada. No final desta fase irá existir
um ranking de projetos, após o qual os elementos das tribos podem escolher
individualmente e por ordem de classificação os desafios a realizar durante a
fase presencial;

 Até 15 de junho será apresentada a lista de participantes por desafio, distribuídos
de acordo com as preferências indicadas e ordenação das Atividades de Serviço
realizadas;
 De 4 a 7 de agosto irá decorrer segunda fase da atividade, que corresponde à
implementação dos desafios escolhidos em vários locais do Norte de Portugal e,
eventualmente, nas regiões Fronteiriças de Espanha;

1

O Rover 2010 apenas contou com uma fase presencial e preparação da mesma, por isso a proposta apenas contempla

o projeto de serviço final. No entanto podes tirar algumas ideias do que se espera de uma proposta e adaptar à tua
realidade local. Não te esqueças que o projeto é apenas um exemplo, como tão é expectável que o melhores e alteres
conforme as tuas necessidades.
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 Entre 7 a 9 de agosto, inicia-se a terceira fase do projeto, onde terás a oportunidade
de celebrar e partilhar com os restantes Caminheiros, Companheiros e Rutas, no
Centro Escutista da Penha (Guimarães), as vivências desta atividade.
Viver esta atividade como Caminheiro é uma oportunidade única, por isso não fiques parado,
fala com o teu Clã e venham ajudar a montar o Rover Ibérico.

O CNE planeia ter 700 dos 1000 Rovers presentes na atividade, não percas a oportunidade de
seres um deles.

Para mais informações podes consultar a Circular do Rover Ibérico, em anexo (Anexo 3), o Site
Oficial do Rover Ibérico (http://www.roveriberico.com/), ou a Página Oficial do Rover Ibérico no
Facebook (https://www.facebook.com/roveriberico?fref=ts)
E agora um pequeno desafio…

Consegues encontrar alguém conhecido nos vídeos de promoção do Rover Ibérico?
 https://www.youtube.com/watch?v=nmpaIIJzjKE&list=UUSzu7fGe2py3lbUeqHQr9RQ
 https://www.youtube.com/watch?v=mSO2xnWG0Go

Caso

precises

de

ajuda

com

algum

assunto

ou

tenhas

dúvidas

contacta-nos

para internacional@santarem.cne-escutismo.pt.
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR,
João Soares Ferreira
Chefe Regional Adjunto
chefia@santarem.cne-escutismo.pt
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