Modelo do Projeto +IVª – Região de Viana do Castelo

Enquadramento
O Projeto +IV foi criado no 10º Ciclo de Cenáculo Regional de Viana do Castelo e tem
como principal objetivo aumentar a participação ativa e informada dos Caminheiros a nível
regional.
É uma equipa composta apenas por Caminheiros e um dirigente observador e, em
conjunto, funcionarão como “ponte” entre a IV e a Junta Regional.
Os temas abordados deverão ser de desenvolvimento pessoal do caminheiro, bem
como o papel do mesmo na região e na sociedade.

Objetivos gerais
● Auscultar diretamente os Caminheiros sobre as principais questões inerentes à gestão
do Escutismo e à sociedade na Região de Viana do Castelo;
● Contribuir ativamente para o desenvolvimento do Escutismo na Região de Viana do
Castelo, nomeadamente através de:
▪ Encontros ocasionais de Caminheiros;
▪ Propostas ao Conselho Regional
● Cooperar com a Junta Regional nos processos de tomada de decisão sobre assuntos ou
projetos que digam diretamente respeito aos Caminheiros no movimento.

Seleção e composição
A +IV é constituída por seis Caminheiros, se possível de diferentes Agrupamentos da
Região de Viana do Castelo, entre os quais 2 formarão a equipa da logística, outros 2 serão
responsáveis pela equipa da comunicação e, os 2 elementos da equipa anterior, servirão de
apoio para qualquer dúvida ou problema que a nova equipa enfrente.
O processo de eleição dos novos elementos deverá ser realizado na última reunião do
ano da +IV de Viana do Castelo, pelos Caminheiros de toda a região. Devem ser eleitos 4
elementos, de modo a haver rotatividade na equipa, bem como manter o bom funcionamento
com os 2 elementos da equipa anterior.
A Equipa +IV tem duração de um ano, entre janeiro e dezembro, ou seja, aquando a
realização do último Encontro da +IV.
Um membro da +IV não deverá estar mais do que dois anos em funções no órgão, uma
vez que o objetivo é dar a oportunidade a outros Caminheiros de integrarem a equipa com
novas ideias e desafios.
Os elementos que pretendem abandonar o projeto devem apresentar
antecipadamente a sua intenção à respetiva equipa.

Faz também parte da equipa um observador. Este elemento deverá ser dirigente e
designado anualmente pela Junta Regional.

Orgânica e funcionamento
A Equipa do Projeto +IV deverá reunir ocasionalmente, de forma, a organizar e a
preparar os encontros com os restantes Caminheiros da região. Sempre que a equipa
considerar pertinente, poderá convidar elementos da Junta Regional e da Equipa Regional de
atividades da IV a comparecerem nas reuniões.
Os encontros, organizados ocasionalmente, devem ter como ponto essencial a
discussão e o debate de temas importantes para a vivência escutista e em comunidade dos
escuteiros da região de Viana do Castelo. O local, sempre que haja essa possibilidade, nunca
deverá ser o mesmo.
Em cada um dos encontros deverá estar presente o observador, que tem como
principais funções:
● Assegurar a ligação entre a equipa dinamizadora do projeto e a Junta Regional;
● Compreender toda a formação e organização da dinâmica das reuniões da +IV;
● Estar atento às necessidades de formação da equipa dinamizadora do projeto
e a sua consequente aplicação;
● Acompanhar e orientar o trabalho da equipa na idealização, preparação,
realização dos encontros e na avaliação anual.

Competências
Compete à +IV para com a região de Viana do Castelo:
● Participar ativamente em todos os Conselhos Regionais de Viana do Castelo;
● Elaborar propostas de atividades ou projetos, sempre que se revelar
pertinente;
● A +IV deve informar os caminheiros sobre a região, reforçando assim o seu
maior envolvimento; no entanto, a direção dos Agrupamentos deve ter o respetivo
conhecimento;
● A +IV deve estar disponível para colaborar com a Junta Regional, especialmente
na representação da Região de Viana do Castelo em eventos escutistas regionais,
nacionais ou internacionais;
● A +IV deve incentivar a entrada de porta-vozes nos encontros sempre que achar
oportuno a sua presença.

Compete à +IV para com os caminheiros da Região:
● Reportar amplamente pela Região de Viana do Castelo a sua ação através dos
meios disponíveis, nomeadamente nos Conselhos Regionais e nos canais de
comunicação da Junta Regional que inclui a direção dos respetivos Agrupamentos,
bem como listas de distribuição de correio eletrónico, SMS, redes sociais, entre
outros;
● Compete à +IV organizar encontros com os caminheiros da região de Viana do
Castelo.

Gestão e suporte
A Junta Regional e a Equipa Regional de atividades da IV deverá apoiar, sempre que se
justifique, o projeto “+IV”.

Avaliação, renovação e continuidade
No final de cada ano escutista, a +IV deverá apresentar um relatório com resumos de
todos os encontros realizados ao longo do ano, referindo sempre os temas debatidos e as
suas conclusões. Este relatório deverá ser apresentado em Conselho Regional.

