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1.Introdução  
 

O projeto Servir Viana nasceu durante o 10º ciclo de Cenáculo Regional de 

Viana do Castelo, como resultado do compromisso dos caminheiros para a região. 

Na sua génese esteve o reconhecimento da existência de uma lacuna na região de 

Viana do Castelo, associada à realização reduzida de atividades de serviço.  

Trata-se de uma atividade que se realiza anualmente de caminheiros para 

caminheiros que tem como objetivo a promoção de ações de serviço de carácter 

social, ambiental e animal. 

 

Na 2ª Edição do Servir Viana, foi eleita por votação, a Equipa Projeto 

responsável pela organização da 3ª Edição. A equipa eleita era constituída pela 

Andreia Miranda (85-Barroselas), Beatriz Miranda (1257- S. João da Ribeira), 

Carolina Araújo (453-Valença), Gonçalo Barreto (452-V.N. Anha), Mariana Pereira 

(1257- S. João da Ribeira) e pelo Luís Araújo (1379 – Correlhã). Esta equipa foi 

responsável pela organização e divulgação da atividade de serviço que estava 

prevista se realizar nos dias 27, 28 e 29 de março de 2020, mas que devido à 

declaração do Estado de Emergência em resultado da Pandemia COVID-19, a 

atividade foi adiada para o ano de 2021. 

A atividade foi reagendada para o dia 20 de março de 2021, tendo sido adiada, 

mais tarde, para o dia 22 de maio devido à prorrogação do Estado de Emergência. 

A Equipa Projeto foi convidada a organizar a atividade de 2021. Os membros Andreia 

Miranda Gonçalo Barreto, Mariana Pereira e Luís Araújo, aceitaram o desafio e foram 

os responsáveis pela divulgação, organização e dinamização de toda a atividade.  

A 3ª Edição Servir Viana realizou-se no dia 22 de maio na Serra d’Arga. A 

atividade teve toda ela carácter ambiental, e contou com a participação de 39 

escuteiros provenientes de 11 Agrupamentos diferentes, e ainda vários membros das 

três associações, que colaboraram na organização desta atividade.  
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2. Atividade Servir Viana 2020  
 

Atividade adiada no dia 11 de março, de acordo com os planos de contingência 

liberados pelo CNE e pela Câmara Municipal de Valença. 

 

Dias previstos: 27, 28 e 29 de março de 2020 

Local: Valença  
 

2.1. Imaginário  
Tendo em consideração as alterações climáticas cada vez mais evidentes, e 

que não é possível pará-las totalmente, mas atenuar a velocidade a que estão a 

acontecer. A urgência do tema fez com que escolhêssemos como lema desta 

atividade “Faz Do Mundo A Tua Casa”. Com o objetivo de sensibilizar os caminheiros 

para o tema, fazê-los perceber da existência de medidas de mitigação, 

nomeadamente os Objetivos de Desenvolvimento sustentável (ODS). Nesta atividade 

os caminheiros tinham como desafio inicial não poderem levar para os 3 dias de 

atividade qualquer tipo de plástico ou outros produtos descartáveis. Para além disso 

cada elemento teria de levar roupa que não usasse, e que não estivesse em 

condições para doação, de modo a ser encaminhada para centros reciclagem e 

tratamento do algodão e assim dar novo fim àquela peça.  
 

2.2. Contactos  
Contactamos o Vereador da Câmara Municipal de Valença (CMV) e tivemos 

uma reunião presencial na sede do Agrupamento 453-Valença. Na mesma reunião 

ficou decidido os serviços que iriamos prestar bem como o local para pernoitar 

(Pavilhão Desportivo de Valença) durante os dias da atividade.  
 

2.3. Serviços idealizados  
a) Social – Limpar/pintar casas que estejam em más condições de famílias 

carenciadas. 
b) Ambiental - “Limpeza” / Reestruturação dos Caminhos de Fátima 
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O Serviço Social tinha como objetivo permitir, para além do desempenho da boa 

ação, o convívio com os moradores mais idosos e mais isolados. 

Este serviço consiste na limpeza de casas, até mesmo reabilitação de paredes 

(limpeza/pintura), de pessoas com dificuldades socioeconómicas e/ou dificuldades 

motoras.  

Nota: As casas escolhidas foram de inteira responsabilidade da Câmara Municipal de 

Valença bem como os materiais necessários para a remodelação. 

O Serviço Ambiental consistiria na restruturação dos caminhos de Fátima, 

envolvendo colocação de setas e reabilitação de alguns caminhos. 

 

Para a formação dos grupos para os serviços... 

Os 4 grupos formados (sempre dependente do número de inscritos e do número de 

casas que o Vereador da CMV indicasse) serão divididos em 2, isto é, 2 grupos 

estarão na parte da manhã (sábado) a fazer o serviço social em locais diferentes, e 

os outros 2 grupos estarão no social, na parte da tarde de sábado ocorre troca de 

serviço. 

Sábado de manhã Sábado à tarde 
Social Ambiental Social Ambiental 

G1 e G2 G3 e G4 G3 e G4 G1 e G2 
 
 
2.4. Logística  

HORÁRIO DA ATIVIDADE 
 

 27 Sexta-feira  28 Sábado  29 Domingo 
7:30  Alvorada Alvorada 
8:00  Pequeno-almoço Pequeno-almoço 
8:45  saída de campo saída de campo 
9:00  serviço 1/2 Missa 

11:30  serviço 1/2 Tui Scouts 
12:30  Almoço (volante) Tui Scouts 

13:30  serviço 2/1 Avaliação  
Fim da atividade 

16:30  serviço 2/1  
17:00  chegada a campo  
18:00  convívio/banhos  
19:30  JANTAR  
20:30    
21:30 Início da atividade JOGO NOTURNO  
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22:30 
JOGO para escolha 

das equipas 
(animais) 

 

23:30  
Escolha da Nova 

Equipa de serviço 
2021 

 

00:00 Convívio Convívio  
 
 
Material necessário para a atividade: 

• Luvas 

• Roupa de trabalho 

• Almoço volante 

• Tentar usar o mínimo de plástico possível 

• Pelo menos 5 peças de roupa velhas  

 
 
Alimentação  

a) Jantar de Sexta: em casa (apenas comida para o convívio) 

b) Almoço de Sábado: comidas frias trazidas pelo próprio (almoço volante) 

c) Jantar de Sábado: Bifanas e arroz (Fornecidas  

d) Almoço de Domingo: em casa   

 

 
Para o final dos serviços estava pensado a realização de um workshop sobre 

“zero waste” 
Workshop 
Tema: Zero Waste  

Introdução: Sensibilizar as pessoas em relação à quantidade de lixo produzida 

diariamente; 

Quebra-gelo: Jogo  

Objetivos:  

- Ensinar a fazer produtos de higiene, tais como a própria pasta e escova de dentes 

e champô. 

-Divulgar lojas de granel, que permite a compra de produtos não embalados reduzindo 

assim o uso de plásticos. 

-Aconselhar ao desuso de papel de alumínio e película aderente. 
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-Aconselhar à preferência por embalagens de vidro ou papel, no caso de não ser 

possível, procurar embalagens que possam ser reutilizadas. 

-Aconselhar a tentar abdicar de junk food e todos os alimentos que se apresentem 

em embalagens descartáveis. 

-Divulgar a App “WasteApp” (indica pontos de recolha mais próximos de roupa, pilhas, 

cápsulas, etc...) 

-3R’s (reduzir, reutilizar, reciclar) 
 
Jogo Noturno (Sábado à Noite) 
Pensamos em algo relacionado com o imaginário... que seria: a cada equipa é lhe 

atribuído um animal em vias de extinção, no momento da escolha das equipas (jogo 

de sexta). Cada equipa tem como missão salvar o seu animal do final trágico – a 

extinção. Para tal cada equipa tem que completar uma série de jogos/provas que 

permitirão à equipa a construção de um mapa (peça a peça), nesse mapa estará o 

local onde se encontra escondido o cristal que permite alterar todos os maus hábitos 

humanos (baixar o score da pegada ecológica) e assim salvar o seu animal. 

 

Convívio com os escuteiros de TUI, Espanha  
Para o domingo de manhã estava planeado um convívio com os escuteiros de TUI, 

no contexto da Eurocidade. Este convívio tinha como objetivo dar conhecer como era 

vivido o escutismo noutro país e ainda ter momento de discussão sobre o tema da 

atividade “Alterações Climáticas”.  

 
Inventário dos alimentos adquiridos  
-22 pacotes bolacha maria  

-2 frascos de chocolate de barrar 

-2 caixas de Café solúvel e 1 pacote café em pó para máquina 

-6 pacotes de leite 

-2 caixas de chá 

-3 pacotes de biscoitos 

-1 Nesquik 

-2 garrafas de sumo  

-Arroz cozinhado 

-Bifanas temperadas (por cozinhar)  
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Atividade  
Local: Valença 

Data: 27,28,29 de março de 2021 

Custo: gratuita  

Emblema: 2,00€ 

Horário: 21h30 de sexta às 13h00 de domingo  

 

 

 

2.5. Conclusão 
Apesar da atividade não ter sido realizada, é de notar o grande trabalho que 

esta equipa teve. Com o cancelamento desta atividade houve uma perda de interação 

com os escuteiros espanhóis, o que poderia vir a resultar mais tarde numa grande 

cooperação entre as duas associações. Também é de realçar que o facto de não ter 

havido atividade poderá ter originado a desistência de pessoas que poderiam fazer 

parte de uma futura Equipa Projeto. 

 A Equipa Projeto deixa neste documento alguns detalhes dos tramites da 

atividade que se iria realizar em Valença de carácter social e ambiental. Caso uma 

próxima Equipa Projeto pretenda executar a ideia que a presente Equipa Projeto teve, 

poderá sempre contactar a equipa e o chefe observador à data, Chefe Nuno Barreiros.  
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3. Reunião de apresentação de atividade  
 

Devido aos vários adiamentos causados pela situação pandémica, a equipa 

Servir Viana sentiu-se na obrigação de realizar uma reunião, através das plataformas 

de videoconferência, com todos os caminheiros da região. A reunião tinha como 

principal objetivo mostrar e explicar todo o trabalho que esta equipa teve nas várias 

tentativas de realizar a atividade de serviço. Para além de falar sobre a equipa, esta 

reunião teve também o intuito de dar a conhecer a localização da “Atividade Servir 

Viana 2021”. 

Esta reunião foi realizada no dia 16 de março de 2021 pelas 21h30, contou 

com 25 participantes, incluindo Caminheiros e Dirigentes. 

No início da reunião os membros da equipa apresentaram-se aos participantes. 

De seguida foi a vez dos participantes se apresentarem, dizendo o nome, 

agrupamento e respondendo à questão que saia de uma roleta de perguntas.  

Estando toda a gente apresentada, seguiu-se a explicação de como seria a 

atividade Servir Viana 2020. Falou-se do local, horário, serviços e até do imaginário. 

Após a menção dos planos para a atividade Servir Viana 2020, foi a vez de 

falar sobre a atividade Servir Viana 2021, apresentando a equipa e o tipo de serviço 

que se iria realizar. 

Para que fosse uma reunião e não uma palestra, fez-se um jogo na plataforma 

Kahoot, onde continha questões sobre curiosidades dos membros da equipa projeto 

e questões sobre as alterações climáticas. No fim, os 5 caminheiros com maiores 

pontuações foram premiados, sem saberem na altura do jogo, com o cargo de líderes 

das futuras equipas.  

Já em momento de descontração, houve um bocado de música e filtros no 

ZOOM para criar um momento de confraternização entre todos.  
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4. Atividade Servir Viana 2021  

 
 

(Foto de grupo, final da atividade, 22 de maio de 2021) 
 
 

4.1. Introdução 
Após vários adiamentos, houve a possibilidade da realização da atividade no 

dia 22 de maio de 2021. Ao contrário das edições anteriores, esta edição teve a 

duração de apenas um dia, de modo a salvaguardar a distância de segurança que 

poderia ser comprometida em períodos mais longos. 

A atividade teve a sua realização na freguesia da Montaria, concelho de Viana 

do Castelo. Nesta atividade tivemos a colaboração das associações: Montariense; 

Baldios da Montaria; a Reflorestar Portugal e Radio “Ondas do Lima”. Esta última foi 

importante para a divulgação do nosso trabalho à comunidade.  
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Os coordenadores das associações supramencionadas asseguraram as 

palestras em cada um dos postos, bem como uma palestra inicial de introdução ao 

tema Reflorestação.  

Com esta atividade pretendeu-se que o caminheiro a desenvolvesse 

conhecimentos prático e teórico sobre o tema, de forma a conseguir, mais tarde, ter 

um papel ativo na reflorestação, aprendendo nesta atividade técnicas essenciais para 

tal fim.   

No fim da atividade houve um momento destinado à eleição da nova equipa 

projeto, que será responsável pela preparação da atividade de 2022.  

 

4.2. Logística  
No decorrer da organização da atividade a equipa de logística teve em conta vários 

aspetos:  

• contactos informais (telefónicos, pessoais) com as associações Montariense; 

Baldios da Montaria; Reflorestar Portugal; Junta Regional de Viana Do Castelo 

e Radio Ondas do Lima; 

• a organização dos vários serviços (construção de caixas de madeira; remoção 

de espécies invasoras; preparação do solo para plantio de arvores; engenharia 

ambiental e ainda os viveiros); 

• elaboração do plano de atividades para o dia 22 de Maio de 2021; 

 

 

Plano da atividade 
 
8h15 – 8h30 – Check-in 

8h30-9h00 – Apresentação da atividade e Jogo de separação das equipas 

9h00 – 10h00 – Palestra e apresentação das associações Montariense, baldios da 

montaria e Reflorestar Portugal 

10h00 – 11h00 – Posto 1  

11h00 – 12h00 – Posto 2  

12h00 – 13h00 – Almoço  

13h00 – 14h00 – Posto 3  

14h00 – 15h00 – Posto 4 
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15h00 – 16h00 – Posto 5 

16h00 – 16h30 – Término dos postos e lanche 

16h30 – 17h00 – Momento Equipa Projeto 

17h00 – 17h40 – Debate sobre os desafios 

17h40 – 19h30 – Avaliação e eleição da nova EP 

19h30 – Encerramento da atividade 

 

Material necessário para a atividade:  
• Calçado adequado de preferência botas de trabalho/montanha; 

• Casaco impermeável em caso de mau tempo; 

• Almoço; 

• Ferramentas: serras de poda, serrotes, machados, tesouras de poda, 

picaretas, enxadas, marretas, martelos e facas de mato afiadas. 

 

Contactos oficiais: Em nenhuma das atividades Servir Viana a Equipa Projeto tem 

autoridade para a realização dos contactos oficiais sem antes contactar a junta 

regional. Para que a atividade esteja dentro dos regulamentos e seja reconhecida a 

junta regional tem de ter conhecimento da mesma. Para facilitar os contactos 

contamos com a ajuda do chefe observador, em 2020/2021 o Chefe Nuno Abreu, que 

para além de auxiliar nos contactos teve conhecimento de todas as nossas reuniões 

e participou na sua maioria.  

 

Alimentação: Devido as regras de segurança do COVID-19 optamos por cada 

elemento levar a sua alimentação necessária para o longo do dia.  

 

Emblemas: Apos o pedido de vários orçamentos a várias empresas, decidimos pedir 

ajuda a chefe Joana Barreto do agrupamento 85-Barroselas, sendo que nos indicou 

um fornecedor com preços acessíveis.  
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Emblema alusivo à atividade 
 

 

 
Lembranças para as associações envolvidas, chefe observador e 

embaixadores 

 
 

4.3. Imaginário  
Com a não realização do projeto do ano anterior, a equipa decidiu manter o 

Imaginário “Pegada Ecológica”, tendo como mote “Faz do mundo a tua casa”, 

continuando assim a apostar na sensibilização e aprendizagem dos conceitos dos 
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ODSs, nomeadamente a parte da sustentabilidade ambiental. Assim sendo, a equipa 

projeto usou os meios de comunicação, nomeadamente o Facebook e o Instagram, 

para partilhar conteúdos relacionados com o imaginário. 

Na atividade esteve sempre patente o imaginário, pois os serviços permitiram 

instruir os participantes, nomeadamente descobrir que reflorestar é muito mais do que 

plantio.  

 

4.4. Animação  
A animação teve à responsabilidade da equipa projeto e dos representantes 

das associações. A atividade começou com um momento espiritual, mais 

concretamente com uma oração, seguida da apresentação dos representantes das 

várias instituições. Estes deram uma breve explicação da existência da sua instituição 

e por fim instruíram os participantes sobre os conceitos de reflorestar e a sua 

importância.  Por fim, foi a vez do chefe Manuel Vitorino partilhar o seu conhecimento 

e dar palavras de ânimo a todos os participantes. 

Para a divisão das equipas fez-se um jogo que consistia em os elementos se 

juntarem através do reconhecimento de sons. Para tal os elementos estavam 

vendados e teriam de produzir o som do animal (estes foram atribuídos pela Equipa 

Projeto) sendo os animais: Lobo Ibérico; Koala; Aguia Imperial; Leopardo de Amur e 

Elefante, todos eles animais em vias de extinção.  

No final dos serviços fomos presenteados por alguns membros das 

associações com música popular ao vivo (com concertinas e cavaquinho). 

Por fim, seguido ao momento de avaliação da atividade, a Equipa Projeto 

escolheu a música do “Adeus” para encerrar a atividade.  

 

4.5. Associações envolvidas  
De modo a proporcionarmos uma atividade mais rica em termos de 

conhecimento, trabalhamos em conjunto com 3 associações, as quais nos deram uma 

formação geral acerca dos serviços a serem realizados.  

As associações envolvidas: 

• Montariense; 

• Baldios da Montaria; 

• Reflorestar Portugal. 
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4.6. Serviços prestados  
Depois da apresentação e formação prestada pelos coordenadores das três 

associações presentes, cada grupo ficou responsável por um dos cinco serviços. 

Cada serviço teve a duração de 1 hora e de modo rotativo todos os grupos passaram 

pelos 5 postos de trabalho. Em cada um dos postos estava presente pelo menos um 

membro de uma das associações, que ficou responsável por explicar o serviço a ser 

desempenhado no posto correspondente. Culminado na aquisição de conhecimento 

essencial para uma reflorestação e combate às invasoras bem sucedidas. 

A. Construção de caixas de madeira para a colocação de sementes que 

permitirão que os pássaros, nomeadamente os gaios, se alimentem e 

enterrem, contribuindo para a reflorestação; 

B. Remoção de espécies invasoras (p.e. Acácias dealbata e Acácia 

melanoxylon); 

C. Preparação do solo para plantio de árvores e sementeiras; 

D. Engenharia natural/preparação do terreno - curvas de nível, valas de retenção 

e acumulação de matéria orgânica; 

E. Viveiros (separação da matéria orgânica - folhagem e rama - criação de 

estacas para marcação de plantio e plantas já estabelecidas no local). 

 

Fotografias dos serviços 
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4.7. Desafio ODS 13 “Ação climática”: Propostas de medidas de 
combate às alterações climáticas 
 

Durante a atividade foi lançado aos caminheiros, que participavam na 

atividade, um desafio que consistia na elaboração de medidas a serem apresentadas 

posteriormente em Conselho Regional, com objetivo de poderem ser implementadas 

em atividades escutistas.  
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O líder de cada equipa teve 5 minutos para apresentar propostas de medidas 

que a sua equipa considera importantes serem implementadas nas atividades 

escutistas com o objetivo de diminuir o impacto ambiental destas, com principal foco 

nas grandes atividades como ACANAC e ACAREG. 

 
A) Reaproveitar sisal e madeira 
B) Utilizar madeira de espécies invasoras paras as construções  
C) Usar transportes públicos nas deslocações para as atividades  
D) Vários Pontos de Reciclagem ao longo do campo nas atividades 
E) Compra de produtos a granel  
F) Doação de resíduos orgânicos resultantes das atividades a quintas  
G) Aproveitar as águas dos banhos para o autoclismo  

 
 
4.8. Custos envolvidos  
 

A atividade não teve custos associados à alimentação, apenas às Camisolas, 

Emblemas, Lembranças e material de limpeza. Uma vez que as camisolas foram para 

diferenciar a equipa projeto e observador dos restantes participantes, os mesmos 

decidiram assegurar os custos associados. Já os emblemas tiveram o custo de 1 euro 

por participante (a compra foi opcional). Os valores obtidos pelos emblemas 

suportaram o custo da confeção dos próprios. As lembranças oferecidas aos 

representes foram oferta de anónimo.   

 

 Empresa Despesa Receita Destinatário Final 

Camisolas Carlos italiano 82,50 € 82,50 € Equipa Projeto e 
Observador 

Emblemas Portelex Confecções da 
Portela, LDA 31,50 € 32,00 € Caminheiros e 

Dirigentes 

Lembranças Doador anonimo 0,00 € 0,00 € Representantes 
das Instituições 
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4.9. Eleições  
A seguir ao momento de entrega das lembranças houve um momento de 

partilha de testemunhos de membros das equipas projeto das edições passadas e 

chefes observadores. Neste momento foi partilhado com os caminheiros as propostas 

que saíram em carta de cenáculo para o Servir Viana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De seguida foi eleita uma nova equipa projeto. Os caminheiros que se 

candidataram explicaram o motivo pelo qual queriam fazer parte da nova equipa. 

Candidataram-se sete elementos. Apesar de cada equipa, normalmente ser 

constituída por apenas seis, de forma a não excluir ninguém, foi realizada uma 

votação para que os caminheiros concordassem ou não que esta equipa fosse 

constituída por sete elementos, a qual foi aceite por unanimidade. 
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Os elementos da nova equipa são: 

• Guilherme Rego – Agr. 452 Vila Nova de Anha 

• Patrícia Rocha – Agr. 452 Vila Nova de Anha 

• Miguel Cacais - Agr. 343 Sr. Do Socorro 

• Carina Baptista - Agr. 787 Vitorino dos Piães 

• Alexandra Ferreira – Agr. 955 Carvoeiro 

• Ana Eduarda – Agr. 955 Carvoeiro 

• Camila Queirós– Agr. 955 Carvoeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para finalizar a atividade, fizemos uma pequena roda onde todos os 

caminheiros partilharam os aspetos negativos/positivos da atividade. Todos os 

participantes mencionaram apenas aspetos positivos sobre a atividade, 

nomeadamente o facto de ter sido serviços de carácter ambiental. 
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4.10. Conclusão 
No final da atividade, a Equipa Projeto, através da opinião de todos os 

participantes, concluiu que a atividade foi importante para os caminheiros. Todos 

mencionaram aspetos positivos da atividade. Todos os participantes abordados 

acharam a atividade divertida, dinâmica, importante, necessária e proveitosa ao nível 

do conhecimento sobre a reflorestação e boas práticas de como preparar um terreno 

para plantio. 

Os serviços realizados deixaram marcas nos participantes, nas associações e 

na comunidade. Os trabalhos realizados irão fortalecer a reflorestação e o 

crescimento das espécies futuramente plantadas no local da atividade. 

As associações ficaram bastante gratas, tendo na avaliação feita salientado 

que o trabalho foi um grande avanço na reflorestação da área trabalhada e deixado 

um apelo para que esta parceria continue, ficando assim um projeto de serviço de 

reflorestação continuo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


