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C.8. Envolvimento na Comunidade

C 8.0 O valor pedagógico do Envolvimento na Comunidade
I. Enquadramento

“A Missão do Escutismo consiste em contribuir para a educação dos jovens, partindo dum sistema de valores enunciado 

na Lei e na Promessa escutistas, ajudando a construir um mundo melhor, onde as pessoas se sintam plenamente realiza-

das como indivíduos e desempenhem um papel construtivo na sociedade.”

OMME

A missão do escutismo não estará cumprida se os escuteiros/agrupamentos não ocuparem o seu lugar na construção 
ativa da sociedade em que se inserem. A inclusão deste elemento do método escutista, na 41ª Conferência Mundial 
(realizada em Baku em 2017) vem realçar o papel que o Escutismo tem na formação das futuras gerações tendo como 
foco a cidadania ativa e a responsabilidade de cada um dos escuteiros. Assim, desde cedo, as crianças e jovens con-
hecerão o papel que poderão desempenhar nas suas comunidades e o impacto que têm nas mesmas.

É no Envolvimento na Comunidade que os valores e propósito do Escutismo fazem sentido, e é neste espaço que os 
nossos escuteiros e os nossos agrupamentos devem, em conjunto com todos os membros da sua comunidade (seja 
escutista, paroquial, local, estudantil etc.), trabalhar na construção de um mundo melhor. Mais do que o serviço à co-
munidade, é levar o Escutismo e os nossos jovens ao seu encontro, a ser parte dela, fazendo as coisas com os outros e 
não para os outros ou pelos outros.

Este envolvimento inclui:

• Serviço voluntário dentro e fora do Escutismo;

• Contribuir para a educação de jovens em questões de comunidade e cidadania;

• Parcerias com a Comunidade;

• Ter uma presença ativa na Comunidade;

• Ser um exemplo de cidadania responsável na Comunidade;

• Capacitar os jovens e dares-lhe voz;

• Advogar pelos interesses e necessidades dos jovens;

• ...

O programa educativo deve ter em conta as necessidades, interesses e expectativas dos jovens. Caso contrário, o pro-
grama não é relevante nem atrai jovens. Com efeito, as necessidades, interesses e expectativas dos jovens divergem 
consoante a realidade local, sendo necessário identificar as diferentes e particulares necessidades dos mesmos. É 
importante notar que as necessidades dos jovens, por eles identificadas, poderão não ser idênticas aos seus interesses 
e expectativas. Assim, deve-se tentar satisfazer as três simultaneamente. 

Os jovens são interessados pelo que se passa à sua volta, não só nas suas comunidades locais, mas também num 
contexto mais alargado. Têm também um sentido de igualdade e justiça, ainda que este esteja constantemente a ser 
desenvolvido, sendo facilmente motivados, quando se deparam com exemplos de discriminação e desvantagem, a 
agir e a remediar a situação.
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O Envolvimento na Comunidade deve ter em conta os interesses, necessidades e expectativas das crianças e jovens do 
CNE, incorporando oportunidades para os mesmos de aprender sobre as necessidades dos outros e envolver-se, útil 
e significativamente, nas comunidades onde vivem. Este envolvimento toma forma em atividades de serviço à comuni-
dade ou projetos de desenvolvimento da comunidade, e não apenas atividades ou projetos “especiais” ou ocasionais, 
mas sim enquadrados num programa. Aprender sobre as necessidades dos outros pode ser incluído no processo de 
educação para o desenvolvimento, que consiste na aquisição de ideias, atitudes e ferramentas que permitem um mel-
hor entendimento dos problemas que afetam o mundo de hoje-em-dia e a interdependência humana. 

“A finalidade da formação escutista é melhorar o nível dos nossos futuros cidadãos, especialmente no que diz respeito 
ao caráter e à saúde; substituir o egoísmo pelo serviço, tornar os moços individualmente capazes, moral e fisicamente, 
com o fim de aproveitar essa capacidade para servir os seus semelhantes.”

Baden Powell sobre a Finalidade do Escutismo

II. O Conceito de Envolvimento na Comunidade
O Envolvimento na Comunidade é uma exploração ativa das comunidades e um compromisso com as mesmas e o 
com mundo em geral, através da promoção de uma maior valorização das pessoas e da compreensão entre as mes-
mas.

O Envolvimento na Comunidade dá a possibilidade aos escuteiros de experienciar e trabalhar com pessoas de dif-
erentes realidades. Assim, trabalhar em conjunto com a comunidade permite aos escuteiros aumentar a sua com-
preensão intercultural, bem como o seu envolvimento na comunidade e noutros âmbitos das suas vidas.

 

Todas as oportunidades de aprendizagem que os escuteiros têm devem ser relacionadas com a possibilidade de estas 
virem a beneficiar a comunidade. Exemplificando, quando um escuteiro aprende um novo nó, como o lais de guia, 
este deve ser relacionado com o facto de poder ser utilizado no salvamento de uma vida. Mesmo quando a oportuni-
dade de aprendizagem possa parecer beneficiar apenas o escuteiro, como por exemplo a prática de atividade física, 
deve-se também refletir sobre a importância que a mesma pode ter na comunidade, sendo que a prática de exercício 
físico pode levar a que o escuteiro, mais saudável e em forma, possa servir de melhor maneira a comunidade, benefi-
ciando-a nesse sentido.

 

O Envolvimento na Comunidade promove a coesão e mobiliza os membros da comunidade a alcançarem um objeti-
vo comum, o de transformar a sua comunidade num lugar melhor. Desta forma, os membros da comunidade entram 
em contacto com os princípios e os valores do escutismo, mobilizando-os para apoiar o movimento. A criação de um 
mundo melhor não pode ser realizada apenas entre escuteiros, deve ser um esforço coletivo, independentemente do 
tamanho da oportunidade de aprendizagem.

 

O serviço não deve ser visto apenas como fazer as coisas para os outros, mas, através do envolvimento conjunto, deve 
implicar fazer as coisas com os outros. A base do envolvimento na comunidade é ajudar os escuteiros a criar um mun-
do melhor, sendo o seu foco a cidadania ativa e o desenvolvimento do sentido de responsabilidade de cada escuteiro 
com vista ao entendimento sobre o papel que pode desempenhar na sua comunidade.
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O termo “comunidade” refere-se a uma unidade social cujos membros têm algo em comum. A comunidade de cada 
escuteiro inclui aqueles que se encontram na sua comunidade escutista (agrupamento, núcleo, região, país) e aqueles 

que se encontram fora desta (família, escola ou nação), sendo que a sua natureza pode ser local ou internacional.

 

Quando falamos de Envolvimento na Comunidade estamos a falar de:

• Valores e princípios partilhados no escutismo. A aplicação do método escutista acontece maioritariamente no 
contexto da comunidade local e este torna-se um veículo importante para aumentar a consciencialização para 
os desafios e iniciativas globais, levando à ação global e ao desenvolvimento de valores globais partilhados. 

• Influência da comunidade e sociedades onde os escuteiros se inserem no seu processo de desenvolvimento 
pessoal. As atividades e os ciclos de reflexão e ação permitem aos jovens o desenvolvimento de uma com-
preensão mais profunda de si mesmos, ao mesmo tempo que contribuem positivamente para os objetivos da 
comunidade onde se inserem.

“Para que venha a ser um bom cidadão, é essencial, em primeiro lugar, que o rapaz seja ensinado a ser individualmente 
responsável pelo desenvolvimento da sua própria saúde e do seu próprio caráter, e também pela sua própria carreira; 
em seguida, a ser uma pessoa responsável, isto é, alguém em quem os seus pais e superiores podem confiar; e, por fim, 
a ter o sentido do dever e da responsabilidade para com a comunidade onde se insere.”

Baden Powell sobre responsabilidade

III. Quais os benefícios do Envolvimento na Comunidade?
O Envolvimento na Comunidade proporciona o pano de fundo ideal para que o método escutista possa ser posto em 
prática, aplicado num ambiente de vida real, conduzindo a benefícios, não só para a comunidade, como também para 
o próprio escuteiro e o CNE.

 

a) Benefícios para os Escuteiros

1. Aquisição de competências que preparam os escuteiros para que se possam tornar melhores cidadãos;

2. Obtenção de uma visão que vai para além do ambiente imediato onde se inserem, sendo por isso possível 
aprenderem mais sobre as outras pessoas, estando estas inseridas na sua própria comunidade ou noutro lugar do 
mundo;

3. Serão mais capazes de entender e ultrapassar o preconceito, estando mais aptos para aceitar e respeitar os 
outros, não obstante as suas diferenças;

4. Considerar-se-ão em diferentes perspetivas, interpretando os seus próprios problemas como de menor di-
mensão e colocando os seus objetivos num patamar mais alto;

5. Tenderão, com uma maior visão global, a apreciar mais as circunstâncias em que se encontram: a necessidade 
da sua educação, a preparação para o mundo laboral ou o evitar malefícios como sejam as drogas;

6. Sentir-se-ão envolvidos em atividades construtivas que ajudam a melhorar as suas vidas e as vidas dos outros 
nas suas famílias e comunidades;

7. Ganharão um sentido de pertença e utilidade.
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b) Benefícios para a Comunidade

1.  A comunidade beneficia diretamente dos projetos realizados pelos escuteiros, sendo as necessidades colmat-
adas e a qualidade de vida melhorada;

2.  Existem benefícios a longo-termo que se manifestarão à medida que o escuteiro cresce, tornando-se ele próprio 
num melhor cidadão e sendo mais provável que contribua para o melhoramento da sua própria comunidade;

3.  A comunidade terá um melhor entendimento sobre os jovens e o seu papel potencial na melhoria da qualidade 
de vida dos demais;

4.  Existirá uma maior consciencialização para o trabalho a realizar em conjunto com os membros da comunidade, 
sendo mais fácil a resolução dos seus próprios problemas.

 

c) Benefícios para o CNE

1.  O envolvimento dos escuteiros com vista a colmatar as necessidades da comunidade é uma peça chave no 
programa educativo que atende às necessidades e interesses dos jovens;

2. A oportunidade de estar envolvido com os problemas reais da comunidade atrai novos membros de todos os 
setores da sociedade, e preserva os já associados, devido à sua satisfação em saber que estão a ter uma valiosa 
contribuição na comunidade;

3.  O escutismo tem uma maior visibilidade na comunidade e é visto como realizador de projetos úteis;

4.  A maior visibilidade e o melhoramento da imagem do CNE contribuem para a atração de novos dirigentes, bem 
como para a obtenção de novas fontes de financiamento;

5.  A cooperação com outras organizações aumenta os recursos disponíveis no apoio ao escutismo.

“Ensinar a servir não é apenas questão de ensino técnico, mas o desenvolvimento de duas fases distintas:

1- Incutir o espírito de boa vontade;

2- Proporcionar ocasiões para a sua aplicação prática.”

Baden Powell in “Auxiliar do Chefe Escuta”,

sobre o Serviço à Comunidade
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IV. As abordagens do Envolvimento na Comunidade
Sendo a comunidade um grupo social com várias características de sociedade, mas em ponto pequeno, alberga na 
sua definição uma área territorial, sentimento de pertença, semelhança de interesses no modo de vida e um grau con-
siderável de contactos interpessoais. 

Com efeito, o envolvimento na comunidade proporciona a possibilidade real da participação escutista no desenvolvi-
mento da sociedade. No entanto, deve ser enfatizado o facto de não existir uma abordagem ideal na participação 
escutista no desenvolvimento, sendo que a melhor abordagem é aquela que é mais relevante no atendimento às 
necessidades e recursos de cada realidade local.

 

1. Serviço à Comunidade

O Serviço à Comunidade significa fazer apenas algo para a comunidade. A contribuição é destinada a colmatar uma 
necessidade, normalmente identificada pelos que realizam o serviço, sendo este normalmente de curta-duração.

 

O serviço à comunidade no escutismo dá a oportunidade de se aplicar o princípio do “serviço ao próximo”. Estar 
envolvido em atividades de serviço à comunidade dá a oportunidade aos escuteiros de relacionarem a sua promessa 
com a lei do escuta de uma maneira prática, de trabalhar em conjunto em pequenos grupos e de se consciencializa-
rem, através da ação, para as necessidades da comunidade. Planeadas e executadas deste modo, as atividades de 
serviço à comunidade tornam-se parte integral do programa.

“Dá um peixe a um homem e ele ficará alimentado por um dia.”

Provérbio Chinês

2. Desenvolvimento da Comunidade

O Desenvolvimento da Comunidade é um processo educativo de mudança, baseado na ação coletiva, realizando-se 
numa comunidade e levando a uma melhor qualidade de vida, sendo as pessoas elas próprias os sujeitos do pro-
cesso. Em qualquer processo existem passos que levam ao desenvolvimento. O que distingue o desenvolvimento 
da comunidade de outras abordagens é que esses passos (da identificação das necessidades à avaliação final) são 
dados pelas próprias pessoas, utilizando primariamente os recursos da própria comunidade. Idealmente, estes passos 
transformam-se num processo dinâmico contínuo. Essencialmente, os projetos levam a uma maior organização, com-
preensão, planeamento eficiente e melhor ação por parte da comunidade, que aumenta a sua autonomia.

 

O escutismo caracteriza-se como sendo um processo educacional, tendo como finalidade levar o jovem de um es-
tado de dependência para um de autonomia. Pode dizer-se que tem um mesmo propósito do desenvolvimento da 
comunidade que, se utilizado corretamente, poderá ser uma ferramenta útil no alcance do propósito educacional do 
escutismo. Ambos, o escutismo e o desenvolvimento da comunidade, baseiam-se num conceito de educação “de 
dentro”, sendo que a pessoa e a comunidade desempenham o papel principal no seu crescimento, desenvolvendo os 
seus próprios potenciais.

 

O Aprender-Fazendo (Educação pela Ação), um dos princípios básicos do escutismo, é também ele um método uti-
lizado no Desenvolvimento da Comunidade, sendo que a comunidade desenvolve o seu conhecimento, capacidades 
e atitudes através dos passos conscientes e ativos que toma para resolver os seus próprios problemas.

 

A ação coletiva, tida através do Sistema de Patrulhas, é também uma característica do desenvolvimento da comu-
nidade, visto que as decisões são tomadas em conjunto e as responsabilidades e tarefas divididas pelos pequenos 
grupos da comunidade.
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A participação voluntária é um elemento-chave em ambos. Tal como os escuteiros são voluntários, também os mem-
bros da comunidade fazem a sua própria escolha de se juntarem e participarem no esforço conjunto.

 

O resultado, em ambos os casos, é, a nível individual, uma maior autoconfiança e, a nível de grupo, o desenvolvimento 
da consciencialização para os problemas existentes, bem como a tomada de ação para fazer face aos mesmos, utili-
zando tanto quanto possível os seus próprios recursos.

 

A semelhança de objetivos e métodos entre o escutismo e o desenvolvimento da comunidade, bem como o facto dos 
escuteiros já por si só constituírem um grupo organizado de voluntários, coloca o escutismo numa boa posição para 
desempenhar um papel significativo no processo do desenvolvimento da comunidade.

 

“Ensina um homem a pescar e ele ficará alimentado para toda a vida.”

Provérbio Chinês

 

3. Educação para o Desenvolvimento 

A Educação para o Desenvolvimento é a aquisição de ideias, capacidades e atitudes com o intuito de promover um 
melhor entendimento sobre os problemas que afetam o mundo e a interdependência da humanidade, conduzindo a 
uma participação efetiva comunitária local, nacional e internacional.

Tal como toda a aprendizagem, a Educação para o Desenvolvimento permite uma compreensão mais clara, tomada 
de decisão informada e consequentemente uma mudança de comportamento. Como resultado, deve-se entender as 
responsabilidades de cada cidadão no que respeita à proteção do planeta e do seu futuro, sendo-se capaz de expres-
sar preocupação através de ações apropriadas, começando na sua própria comunidade.

 

Quando a Educação para o Desenvolvimento é corretamente introduzida no programa escutista é criado automati-
camente um meio de fortalecimento da dimensão internacional no escutismo. Assim, o escutismo tem um objetivo 
em comum com a Educação para o Desenvolvimento: o alargamento de horizontes para além do seu ambiente local.

 

Mesmo não existindo um currículo universal de Educação para o Desenvolvimento, um programa bem desenhado 
que incorpore esta educação encontrará no método escutista alguns elementos que facilitarão o alcance do objetivo:

 

• Aprender a viver numa sociedade global pode efetivamente começar pelo trabalho em pequenos grupos, 
como através do Sistema de Patrulhas, provindo os escuteiros das competências e atitudes necessárias à vida 
em comunidade.

• As oportunidades de partilha de bens, responsabilidades e sentimentos com o grupo estabelece as bases para 
um entendimento prático sobre a relação entre pobreza e riqueza, justiça e paz, e sensibilidade para os prob-
lemas do mundo e da sua população.

O Aprender-Fazendo (Educação pela Ação) pode despertar a curiosidade do escuteiro relativamente à vida noutros 
lugares – através de, por exemplo, jogos, exercícios de simulação, debates, ou teatros sobre problemas internacionais. 
Estes exercícios permitem a identificação de semelhanças e diferenças onde elas existem e uma reflexão sobre as 
razões para tais diferenças.
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A adesão a um código moral – Lei e Promessa – estimula aos escuteiros o reconhecimento e respeito pelos indivíduos, 
pessoas, culturas e comunidades. Pode ainda estimular o interesse pela busca de uma evolução económica, social e 
ecológica justa.

 

Através da Vida na Natureza, o escuteiro reforça o entendimento da relação entre o desenvolvimento e uma utilização 
responsável dos recursos. Isto, combinado com o conceito de serviço ao próximo, reforça a noção de realidade. A 
participação através da crítica sobre os problemas mundiais seria inútil se só fosse discutida e nunca vivida.

 

De facto, no escutismo, os jovens de diferentes países consideram-se membros de uma fraternidade mundial, o que 
proporciona a base ideal.

“Mas o melhor meio para alcançar a felicidade é contribuir para a felicidade dos outros. Procurai deixar o mundo um 
pouco melhor de que o encontrastes e quando vos chegar a vez de morrer, podeis morrer felizes sentindo que ao menos 
não desperdiçastes o tempo e fizestes todo o possível por praticar o bem.”

Última mensagem de Baden Powell

V. Como implementar o Envolvimento na Comunidade?
Na implementação deste elemento do Método Escutista é importante ter em conta que todos os elementos são igual-
mente relevantes, e que o mesmo deve ser incluído na preparação das atividades/planos/projetos, não se destacando 
dos restantes 7 elementos do Método.

 

Esta maravilha dá relevo à promoção do espírito de responsabilidade, à aquisição de novas competências, à autocon-
fiança e independência, à capacidade de cooperar com os outros e à promoção da liderança, contribuindo, ao mesmo 
tempo, para o desenvolvimento da comunidade, através do propósito educacional do escutismo.

 

Não esquecendo que o programa educativo tem de responder às necessidades, interesses e expectativas das crianças 
e jovens, e que o propósito escutista é o de contribuir para o seu desenvolvimento de modo que estes possam ter um 
papel construtivo na sociedade, vale a pena refletir sobre a implementação da 8ª Maravilha do Método. O Escutismo 
deve não só responder às aspirações e necessidades pessoais das suas crianças e jovens, mas também reconhecer as 
necessidades da sociedade onde estes se inserem.

 

À medida que as crianças e jovens crescem, em idade e experiência, as suas necessidades, interesses e expectati-
vas mudam, sendo que a implementação desta maravilha deve ser um reflexo disso mesmo. O grau e a forma de 
envolvência ativa das crianças e jovens nas suas comunidades variam consoante a idade e experiência, sendo que 
o programa incorpora oportunidades diferentes, de acordo com os seus interesses e habilidades. Com efeito, cada 
proposta para as diferentes secções pode ser consultada nos quatro subcapítulos desta Maravilha.
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VI. Áreas de desenvolvimento da Comunidade
Os Projetos Comunitários de Secção possíveis de realizar são inúmeros, devendo os elementos da secção optar pela 
realização de um que vá ao encontro das necessidades da sua comunidade, ou da comunidade que quer desenvolver, 
tendo em conta o impacto que pode ter também noutras comunidades locais, nacionais e/ou globais.

 

Existem cinco áreas de desenvolvimento de Projetos Comunitários:

  

1. Pessoas – O desenvolvimento sustentável da sua e de outras comunidades está em parte associado à garantia 
de uma vida mais digna e igualitária da população. Importa por isso garantir e respeitar a dignidade e igualdade 
humana.

 

2. Planeta – A sustentabilidade do planeta depende das comunidades que nele habitam, devendo todos estar 
envolvidos na sua proteção. Atividades de cariz de proteção ambiental e animal devem ser desenvolvidas e os 
hábitos de consumo conduzidos com foco na sustentabilidade dos ecossistemas do planeta.

3. Parcerias - A sustentabilidade da comunidade constrói-se através de parcerias e da cooperação entre os seus 
membros. A interdependência comunitária revela-se a base do nosso mundo global e, devendo ser compreen-
dida, deve também ser aprofundada.

4. Prosperidade - Se as Pessoas são uma área do desenvolvimento de Projetos Comunitários de Comunidade, os 
moldes em que as suas vidas decorrem são outra. A Prosperidade é, assim, uma área de desenvolvimento, visto 
que as vidas das pessoas devem ser vividas com dignidade, e essa dignidade só pode existir na medida em que 
pode ser suportada.

5. Paz - Esta área surge no sentido de garantir sociedades mais justas e livres, reduzir as formas de violência e abu-
so, exploração, tráfico e tortura, assim como os fluxos ilegais de dinheiro e armas. Assim, pretende-se promover o 
Estado de Direito e garantir o acesso universal à justiça, às liberdades fundamentais e à cidadania democratizada, 
inclusiva e participativa a todos os níveis.

A proposta para a I Secção é a realização de projetos nas áreas das Pessoas e Planeta. A II Secção, para além destas 
duas áreas, adquire a área das Parcerias. Por sua vez, a III Secção, a estas três áreas, acrescenta a Prosperidade. E, por 
sua vez, a IV Secção engloba todas as áreas, incluindo a Paz.

A inclusão destas áreas por Secção é apenas uma proposta, que vai no sentido de se adquirir novas áreas de conhe-
cimento e de ação à medida que se passe por cada Secção. Esta sugestão vai também ao encontro da complexidade 
que as áreas podem representar no desenvolvimento dos projetos por cada Secção. 

Assim, importa novamente referir que esta é apenas uma proposta, sendo que nada impede que as diversas áreas 
possam ser desenvolvidas pelas Seções às quais não estavam inicialmente destinadas.

Nota: As 5 áreas de desenvolvimento dos projetos comunitários - Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parcerias - 
correspondem aos 5 pilares da Agenda 2030 das Nações Unidas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que 
têm como objetivo global melhorar a qualidade de vida das pessoas e do planeta. 
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C 8.1 O Envolvimento da I Secção na Comunidade 
O processo de Envolvimento na Comunidade desenvolve-se na I Secção e começa mesmo antes de o Lobito se aperce-
ber que esta dimensão faz parte da sua vida enquanto ser humano que vive em sociedade. É importante, para viver 
esta Maravilha, tomar consciência, o mais cedo quanto possível, de que o próprio Lobito é um cidadão responsável, 
membro ativo da sua Comunidade e com um papel benéfico na mesma. Por outro lado, é imprescindível avaliar-se as 
necessidades da Comunidade e o benefício que a mesma pode retirar das atividades organizadas pelos Lobitos. Assim, 
podem-se identificar as principais finalidades do Envolvimento na Comunidade na Alcateia:

• Dar a oportunidade de interação em pequenos grupos

• Desenvolver o espírito de cidadania

• Utilizar conhecimentos e competências ao Serviço da Comunidade

• Criar o sentimento de pertença e sentido de conquista de objetivos

• Desenvolver o espírito de liderança

• Desenvolver o sentido de justiça

• Satisfazer a curiosidade dos Lobitos e necessidade de aventura

• Desenvolver competências criativas e de boa condição física

• Proporcionar novas experiências

• Permitir que o Lobito faça escolhas e tome decisões

• Dar oportunidade ao Aprender-Fazendo (Educação pela Ação)

• Dar oportunidade para se expressar e responder ao amor de Jesus no seu quotidiano

I. Projeto Comunitário de Alcateia
O Projeto Comunitário de Alcateia destina-se a melhorar um ou mais aspetos na Comunidade onde a Alcateia se 
insere, potenciando o desenvolvimento do espírito de cidadania e consciência social dos Lobitos, envolvendo-os ati-
vamente na construção de um planeta mais sustentável e melhor para viver. Deste modo, ao implementar um Projeto 
Comunitário de Alcateia, deve ter-se em conta três dimensões.

1.1  Compreendo a Comunidade
Compreendo a realidade da minha Comunidade 

Os Projetos Comunitários de Alcateia possíveis de realizar são inúmeros, devendo a Alcateia optar pela realização de 
um que vá ao encontro das necessidades da sua Comunidade Local.

Existem duas grandes áreas de desenvolvimento de Projetos Comunitários de Alcateia, devendo os mesmos focar-se 
numa delas ou em duas, conforme as necessidades locais. São elas:

1. Pessoas – O desenvolvimento sustentável da sua comunidade está em parte associado à garantia de uma vida mais 
digna e igualitária.

 

2. Planeta – A sustentabilidade do planeta depende dos recursos disponíveis das comunidades que nele habitam. 
Atividades de cariz de proteção ambiental e animal devem ser desenvolvidas e os hábitos de consumo conduzidos 
com foco na sustentabilidade dos ecossistemas do planeta.
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 1.2. Ajo na Comunidade
Participo ativamente no melhoramento da minha Comunidade

 

As atividades que tenham em conta o benefício direto na Comunidade dividem-se em duas categorias: o Serviço à 
Comunidade e o Desenvolvimento da Comunidade. Um terceiro tipo de atividade diz respeito à Educação para o De-
senvolvimento, tendo resultados e benefícios indiretos através da mudança de atitudes e ações dos Lobitos.

A Educação para o Desenvolvimento é a aquisição de ideias, competências e atitudes, permitindo um melhor en-
tendimento sobre os problemas que afetam o mundo de hoje em dia e a interdependência humana. Esta educação 
leva ao aumento da participação na vida comunitária através da aprendizagem sobre os problemas do mundo, das es-
colhas informadas e das mudanças de comportamento consequentes. Assim, os Lobitos, estando informados, podem 
tomar consciência das necessidades atuais, das suas responsabilidades perante o planeta, e agir apropriadamente na 
sua própria comunidade.

 

O Serviço à Comunidade desenvolve-se numa atividade de curta duração em que os Lobitos são chamados a col-
matar falhas da sua própria Comunidade, preferencialmente identificadas pelos mesmos, e através da atribuição de 
pequenas tarefas a cada um.

 

O Desenvolvimento da Comunidade é um processo educacional de mudança, em que os Lobitos, em Alcateia, mel-
horam a qualidade de vida da sua Comunidade, através de uma ou várias atividades de longa duração e utilizando 
primeiramente os recursos (naturais, humanos, etc.) da sua própria Comunidade.

 

Educação para o Desenvolvimento                     Serviço à Comunidade                         Desenvolvimento da Comunidade

     

1.3 Desenvolvo-me na Comunidade
Desenvolvo-me pessoalmente e em Alcateia com o intuito de ajudar a minha Comunidade

 

A aprendizagem pessoal do Lobito

Com o intuito de desenvolver cada Lobito, pretende-se que esta evolução se faça de acordo com as diferentes Áreas 
de Desenvolvimento Pessoal (Físico, Afetivo, Carácter, Espiritual, Intelectual e Social), e das necessidades educativas, 
expectativas e interesses do mesmo.

O desenvolvimento do Lobito enquanto indivíduo faz-se através da sua aquisição de conhecimentos, da aprendizagem 
de novas competências e da evolução de comportamentos e atitudes, devendo os projetos e atividades realizados 
contribuir para que existam estas oportunidades. Não é necessário que cada atividade contribua para todas estas di-
mensões, no entanto, o acumular de atividades ao longo do tempo deve sim contribuir para todas.
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Aprendizagem do Lobito sobre a sua Comunidade Local

Os Lobitos não vivem isolados da sua comunidade nem sociedade, das quais fazem parte, devendo aprender e en-
tender as condições e necessidades da sua Comunidade Local. Com efeito, devem refletir sobre a sua aprendizagem 
em relação à Comunidade em termos de aquisição de conhecimento, capacidades, competências e atitudes.

 

O papel da Alcateia no desenvolvimento da sua Comunidade Local

A Alcateia deve avaliar as necessidades da sua comunidade e considerar os benefícios que pode acrescentar à mesma 
e a outras, através da atividade desenvolvida. Deve ter em conta os seus pontos fortes e fracos, entendendo o valor 
acrescentado que pode dar à Comunidade e envolver-se através das suas competências e conhecimentos, podendo 
e devendo desenvolvê-los.

 

Assim, para facilitar a organização das ideias e ter a certeza de que as três dimensões estão a ser utilizadas, a Equipa 
de Animação, juntamente com os Guias, deve preencher o seguinte quadro.

 

     

Exemplo de um Projeto Comunitário de Alcateia
Suponhamos que houve um incêndio na Comunidade Local onde a Alcateia reside e que esta decide iniciar um projeto 
para fazer face ao problema. 

Decidem, em Alcateia, que o melhor contributo que podem dar é a plantação de árvores. 

Assim, tendo em conta os passos anteriormente descritos, pode ser abaixo consultado este exemplo de Projeto Co-
munitário de Alcateia. 

Projeto: Plantação de árvores

1.1 Compreendo a Comunidade
Compreendo a realidade da minha Comunidade 

O Lobito compreende a realidade da sua comunidade local, e, tendo existido um incêndio na sua comunidade, en-
tende que existem poucos espaços verdes, que é necessário que estes voltem a ser criados, e que a população deve 
ter acesso a uma melhor qualidade do ar. 

Assim, decide focar-se na área do Planeta, entendendo que a sua Comunidade, e o planeta em geral, necessita de 
mais árvores para se tornar mais sustentável, mas foca-se também na área das Pessoas, que terão acesso a uma melhor 
qualidade de vida com o projeto.

 Aprendizagem Pessoal 
(FACEIS)

Aprendizagem sobre a 
Comunidade

Papel da Alcateia no 
Desenvolvimento da 

Comunidade
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1.2 Ajo na Comunidade 
Participo ativamente no melhoramento da minha Comunidade

 Educação para o 
Desenvolvimento

O Lobito é instruído 
pela sua Equipa de 
Animação no sentido de 
entender o problema da 
sustentabilidade ambiental 
global, entendendo 
que pode e deve fazer a 
diferença. Aprende novos 
conceitos como os vários 
tipos de poluição, alterações 
climáticas e maneiras de 
agir e combater estes 
desafios, como seja o caso 
da plantação de árvores, 
descobrindo mais sobre 
os efeitos benéficos que 
esta pode ter. O Lobito, 
a sua alcateia e a sua 
família compreendem 
a interdependência e o 
impacto que podem ter  no 
planeta.

Serviço à Comunidade

A plantação de árvores, 
realizada pontualmente, é 
considerada um serviço à 
comunidade, representando 
uma fonte de oxigénio, bem 
como de embelezamento 
natural. 

Desenvolvimento da 
Comunidade

A plantação de árvores, 
realizada continuamente, e em 
conjunto com outros membros 
da comunidade, é considerada 
um desenvolvimento da 
comunidade, ajudando-a a 
aumentar a sua qualidade de 
vida, a aumentar os recursos de 
madeira para o aquecimento 
das casas, para a construção 
de abrigos e para a indústria. 
O espírito comunitário é 
também desenvolvido, visto 
que o projeto é desenvolvido 
em conjunto com outros 
membros da comunidade, 
como os jardineiros da junta 
de freguesia, a ONG local 
ambientalista e o grupo 
de jovens da paróquia que 
decidiu participar.
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1.3 Desenvolvo-me na Comunidade
Desenvolvo-me pessoalmente e em Alcateia com o intuito de ajudar a minha Comunidade

Exemplos de Projetos para a Alcateia

Pessoas
Propor aos Lobitos que, em conjunto com os pais, recolham roupas
e brinquedos que já não utilizem, mas que estejam em bom estado, e os entreguem numa instituição que ajude os mais 
carenciados. Criar um espaço na alcateia para a partilha dessa experiência.
Trilhos: S: Aquela ajuda Maugli a guiar os búfalos; C: Balu orgulha-se de Maugli

Incentivar os Lobitos a estimar os livros da escola para, quando passarem de ano os possam doar a quem mais precisa. 
Trilho: I: Maugli e Baguera caçam juntos; S: Aquela ajuda Fao

Participar e colocar empenho em atividades promovidas pela escola ou pelo agrupamento que visem o respeito pelos 
direitos humanos, a ajuda aos outros ou o respeito pelo ambiente. Exemplos: participar em peditórios para Cáritas ou 
Liga Portuguesa contra o Cancro, colaborar nas campanhas do Banco Alimentar, celebrar o Dia da Árvore, participar 
nas campanhas Limpar Portugal…
Trilhos: C: Balu ensina a Lei da Selva; C: Balu orgulha-se de Maugli; S: Aquela orienta as reuniões na rocha do Conselho; S: Aquela 

ajuda Fao

Físico: Adquirir a habilidade 
de plantar e de acompanhar o 
crescimento de uma árvore e de 
utilizar utensílios.
Espiritual: Entender e cuidar 
da natureza, apreciando-a e res-
peitando a Criação de Deus
Intelectual: Compreender o 
ciclo de crescimento da ár-
vore, adquirir conhecimento 
científico-biológico, bem como 
sobre problemas ambientais e 
ecológicos
Social: Desenvolver a habili-
dade de trabalhar em parceria 
e em conjunto com os outros 
através do compromisso do tra-
balho em equipa e de cooper-
ação
Nota: Não é necessário que 
todos os FACEIS sejam desen-
volvidos.

O Lobito reflete sobre a sua 
aprendizagem acerca da co-
munidade local em termos de 
aquisição de conhecimentos, 
competências e atitudes. Ao en-
volver-se com e na comunidade 
a plantar árvores, aprende a 
trabalhar em conjunto e em co-
operação com outras entidades 
externas parceiras, criando li-
gações com a população não-es-
cutista e conhecendo diferentes 
modelos de trabalho, bem como 
o modelo organizacional da sua 
própria comunidade, lidando 
com os diversos intervenientes 
do projeto.

A Alcateia desenvolve a sua co-
munidade local através da plan-
tação de árvores, da interação 
com os diversos intervenientes 
no processo, fortalecendo os 
relacionamentos interpessoais e 
o capital social e cria oportuni-
dades para se desenvolver tra-
balho futuro na área ambiental, 
visto alertar a população para os 
desafios ecológicos para os quais 
se consciencializou previamente.

Aprendizagem Pessoal 
(FACEIS)

Aprendizagem sobre a 
Comunidade

Papel da Alcateia no 
Desenvolvimento da 

Comunidade
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Planeta
Em alcateia, fazer um esquema dos frutos e produtos hortícolas de cada época, produzidos localmente e criar uma 
horta de alcateia.
Trilhos: C: Balu Ensina a Lei da Selva; I: Maugli e Baguera caçam juntos

Identificar zonas sujas na sua comunidade local e criar ações de limpeza em alcateia, juntamente com a comunidade.
Trilhos: C: Balu ensina a lei da selva; E: Maugli aprende com Hati a sabedoria da Selva; S: Aquela orienta as reuniões na Rocha do 

Conselho; S: Aquela ajuda Fao; Aquela ajuda Maugli a guiar os búfalos

Criar uma zona de reciclagem no agrupamento, escola, casa ou Igreja e consciencializar a comunidade para os 
benefícios da mesma.
Trilhos: C: Balu ensina a Lei da Selva; I: Maugli e Baguera caçam juntos; 

S: Aquela Ajuda Fao
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C 8.2 O Envolvimento da II Secção na Comunidade

O processo de Envolvimento na Comunidade desenvolve-se na II Secção através de atividades desenvolvidas pela Expedição com 
o intuito de esta se envolver e desenvolver a comunidade local, regional ou nacional onde se insere. O Explorador, consciente da 
sua importância enquanto cidadão ativo e responsável, procura entender a comunidade que o rodeia, identificando necessidades 
e procurando soluções para as colmatar. Toma consciência de que a sua Comunidade não é apenas a local, mas sim mais alargada, 
a nível regional, nacional e global. As principais finalidades para esta Secção no Envolvimento na Comunidade são as seguintes:

• Dar oportunidades de satisfação a nível de relações pessoais e sentido de conquista de objetivos através do 
Sistema de Patrulhas

• Proporcionar atividades apelativas e desafiantes que tenham em conta as necessidades e capacidades dos 
elementos

• Promover hábitos saudáveis e exercício físico
• Promover conhecimento e experiência na sua comunidade local e alargada
• Encorajar a Vida na Natureza e o gosto por esta
• Promover oportunidades de formação através do serviço à comunidade
• Proporcionar e encorajar a promoção de hobbies individuais, interesses e capacidades, e, através deles, o sen-

tido de realização pessoal
• Promover a oportunidade de comportamento que demonstre a sua preocupação com os outros e o seu enten-

dimento de Deus

II. Projeto Comunitário de Expedição
 
O Projeto Comunitário de Expedição destina-se a melhorar um ou mais aspetos na Comunidade onde a Expedição se insere, po-
tenciando o desenvolvimento do espírito de cidadania e consciência social dos Exploradores, envolvendo-os ativamente na con-
strução de um planeta mais sustentável e melhor para viver. Deste modo, ao implementar um Projeto Comunitário de Expedição, 
deve ter-se em conta três dimensões.

2.1  Compreendo a Comunidade
Compreendo a realidade da minha Comunidade 
 
Os Projetos Comunitários de Expedição possíveis de realizar são inúmeros, devendo a Expedição optar pela realização de um que 
vá ao encontro das necessidades da sua Comunidade local, tendo em conta o impacto que pode ter também noutras Comuni-
dades: nacional e global.
Existem 3 grandes áreas de desenvolvimento de Projetos Comunitários de Expedição, devendo os mesmos focar-se numa delas, 
em duas, ou em três, conforme o projeto. São elas:
 

1. Pessoas – O desenvolvimento sustentável da sua e de outras comunidades está em parte associado à garantia 
de uma vida mais digna e igualitária da população. Importa por isso garantir e respeitar a dignidade e igualdade 
humana.
 
2. Planeta – A sustentabilidade do planeta depende das comunidades que nele habitam, devendo todos estar en-
volvidos na sua proteção. Atividades de cariz de proteção ambiental e animal devem ser desenvolvidas e os hábitos 
de consumo conduzidos com foco na sustentabilidade dos ecossistemas do planeta.

3. Parcerias - A sustentabilidade da comunidade constrói-se através de parcerias e da cooperação entre os seus 
membros. A interdependência comunitária revela-se a base do nosso mundo global e, devendo ser compreendida, 
deve também ser aprofundada.
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2.2 Ajo na Comunidade
Participo ativamente no melhoramento da minha Comunidade
 
As atividades que tenham em conta o benefício direto na Comunidade dividem-se em duas categorias: o Serviço à Comunidade e 
o Desenvolvimento da Comunidade. Um terceiro tipo de atividade diz respeito à Educação para o Desenvolvimento, tendo resulta-
dos e benefícios indiretos através da mudança de atitudes e ações dos Exploradores.

A Educação para o Desenvolvimento é a aquisição de ideias, competências e atitudes, permitindo um melhor entendimento sobre 
os problemas que afetam o mundo de hoje em dia e a interdependência humana. Esta educação leva ao aumento da participação 
na vida comunitária através da aprendizagem sobre os problemas do mundo, das escolhas informadas e das mudanças de com-
portamento consequentes. Assim, os Exploradores, estando informados, podem tomar consciência das necessidades atuais, das 
suas responsabilidades perante o planeta, e agir apropriadamente na sua própria comunidade.
 
O Serviço à Comunidade desenvolve-se numa atividade de curta duração em que os Exploradores são chamados a colmatar fal-
has da Comunidade que os envolve, usualmente identificadas pelos mesmos, e através da atribuição de tarefas a cada um ou por 
Patrulha/Tripulação.
 
O Desenvolvimento da Comunidade é um processo educacional de mudança, em que os Exploradores, em Expedição, melhoram 
a qualidade de vida da Comunidade onde estão envolvidos, bem como outras se assim o entenderem, através de uma ou várias 
atividades de longa duração e utilizando primeiramente os recursos (naturais, humanos, etc.) da sua própria Comunidade.
 

     

2.3 Desenvolvo-me na Comunidade
Desenvolvo-me pessoalmente e em Expedição com o intuito de ajudar a minha Comunidade
 

A aprendizagem pessoal do Explorador
 

Com o intuito de desenvolver cada Explorador, pretende-se que esta evolução se faça de acordo com as diferentes Áreas de De-
senvolvimento Pessoal (Físico, Afetivo, Carácter, Espiritual, Intelectual e Social), e das necessidades educativas, expectativas e in-
teresses do mesmo.

O desenvolvimento do Explorador enquanto indivíduo faz-se através da sua aquisição de conhecimentos, da aprendizagem de no-
vas competências e da evolução de comportamentos e atitudes, devendo os projetos e atividades realizados contribuir para que 
existam estas oportunidades. Não é necessário que cada atividade contribua para todas estas dimensões, no entanto, o acumular 
de atividades ao longo do tempo deve sim contribuir para todas.

Aprendizagem do Explorador sobre a sua Comunidade 
 
Os Exploradores não vivem isolados da sua comunidade nem sociedade, das quais fazem parte, devendo aprender e entender as 
condições e necessidades da sua comunidade. Com efeito, devem refletir sobre a sua aprendizagem em relação à sua comunidade 
em termos de aquisição de conhecimentos, competências e atitudes.

 

 
Educação para o 

Desenvolvimento
Serviço à Comunidade
(local, nacional, global)

Desenvolvimento da 
Comunidade

(local, nacional, global)
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O papel da Expedição no desenvolvimento da sua Comunidade 
 
A Expedição  deve avaliar as necessidades da sua Comunidade e considerar os benefícios que pode acrescentar à mesma e a outras, 
através da atividade desenvolvida. Deve ter em conta os seus pontos fortes e fracos, entendendo o valor acrescentado que pode 
dar à Comunidade e envolver-se através das suas competências e conhecimentos, podendo e devendo desenvolvê-los.

Assim, para facilitar a organização das ideias e ter a certeza de que as três dimensões estão a ser utilizadas, os Exploradores devem 
preencher o seguinte quadro, devendo o mesmo ser revisto em Conselho de Guias.
 
     

Exemplo de um Projeto Comunitário de Expedição
 
Suponhamos que houve um incêndio na comunidade local onde a Expedição reside e que esta decide iniciar um 
projeto para fazer face ao problema. 

Decidem, em Expedição, que o melhor contributo que podem dar é fazer uma angariação de alimentos e vestuário para as pop-
ulações afetadas. Com efeito, decidem contactar Exploradores de outros agrupamentos do país que os possam ajudar a recolher 
mantimentos e, assim, criam uma rede escutista de ajuda às populações. As ações de angariação de alimentos e vestuário são 
diversas, como em supermercados, porta-a-porta, através das redes sociais, escolas e igrejas. 

Assim, tendo em conta os passos anteriormente descritos, pode ser abaixo consultado este exemplo de Projeto Comunitário de 
Expedição.

Projeto: Recolha de alimentos e vestuário

2.1 Compreendo a Comunidade
Compreendo a realidade da minha Comunidade 

O Explorador compreende a realidade da sua comunidade local, e, entendendo que a população local se viu privada de elementos 
essenciais à sua sobrevivência, visto que as suas casas arderam, entende que deve atuar, propondo aos seus dirigentes uma angar-
iação de alimentos e vestuário.

Assim, decide focar-se na área das Pessoas, compreendendo que a sua comunidade necessita de mantimentos, visto 
que estes são essenciais à sua sobrevivência. Por outro lado, opta por fazer uma Parceria com escuteiros de outros 
agrupamentos, visto que estes têm uma sensibilidade e valores como os seus e podem efetivamente ajudá-los a con-
seguir alcançar o seu objetivo. A parceria estende-se ainda a outros parceiros, como sendo a escola e a Igreja, que, sob 
coordenação dos agrupamentos, também ajudam na angariação.

 Aprendizagem Pessoal 
(FACEIS)

Aprendizagem sobre a 
Comunidade

(local, nacional, global)

Papel da Expedição no Desen-
volvimento da Comunidade

(local, nacional, global)
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2.2 Ajo na Comunidade 
Participo ativamente no melhoramento da minha Comunidade

 Educação para o 
Desenvolvimento

O Explorador é instruído pela 
sua Equipa de Animação 
no sentido de perceber o 
problema da sustentabilidade 
global, entendendo que 
pode e deve fazer a diferença. 
Aprende novos conceitos 
como a ajuda humanitária, 
a dignidade humana, a 
importância do apoio social e a 
interdependência.
Aprende e troca boas 
práticas de maneiras de agir 
e combater estes desafios, 
como seja o caso da 
angariação de fundos que 
desenvolve, descobrindo 
mais sobre os efeitos 
benéficos que esta pode ter. 
O Explorador, a sua Expedição 
e a sua família compreendem a 
interdependência e o impacto 
que podem ter nas vidas dos 
outros.

Serviço à Comunidade

A angariação de alimentos 
e vestuário realizada 
pontualmente é considerada 
um serviço à comunidade, 
sendo para esta uma fonte de 
recursos necessários numa 
altura em que muitas famílias 
ficaram desalojadas e sem 
meios de subsistência.

Desenvolvimento da 
Comunidade

A angariação de alimentos 
e vestuário realizada 
continuamente, e em conjunto 
com outros membros da 
comunidade, é considerada 
um desenvolvimento da 
comunidade, desde que 
seja considerada necessária. 
O espírito comunitário é 
também fortalecido, visto 
que o projeto é desenvolvido 
em conjunto com outros 
membros da comunidade 
local e alargada, como sejam 
outros agrupamentos, escola, 
Igreja e supermercados.
É importante refletir sobre 
o ponto em que a ajuda 
alimentar e de vestuário deixa 
de ser uma mais-valia para 
a comunidade, sendo que a 
comunidade deve a passo e 
passo tornar-se sustentável. 
A longo-prazo pode fazer 
mais sentido criar projetos de 
desenvolvimento sustentável 
da comunidade por outra 
via (consultar o exemplo de 
projeto comunitário da III 
Secção).
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2.3 Desenvolvo-me na Comunidade
Desenvolvo-me pessoalmente e em Expedição com o intuito de ajudar a minha Comunidade

Exemplos de Projetos para a Expedição

Pessoas
Participar nas ações do Banco Alimentar Contra a Fome e partilhar
a experiência e a importância desta associação com amigos e familiares.
Trilhos A: Relaciono-me com os outros respeitando as diferenças; C: Faço escolhas para abrir caminhos; C: Vivo de acordo com as 

minhas ideias; E: Procuro conhecer a Igreja de Cristo; S: Sou tolerante e solidário

Entrevistar pessoas idosas da comunidade sobre como era a sua alimentação na infância e apresentar à comunidade 
(escola, hospital, centro de saúde, Igreja, clubes desportivos e outros que possam ter interesse) a sua pesquisa tentan-
do comparar com a alimentação que é feita nos nossos dias. 
Trilhos: C: Faço escolhas para abrir caminhos; I: Procuro saber sempre mais; I: Procuro soluções quando identifico problemas;  S: Sou 

tolerante e solidário

Planeta
Tornar os espaços verdes mais agradáveis. Reunir a Expedição
e durante um dia ou em várias ações contínuas melhorar os espaços verdes da localidade.
Trilhos: C:Faço escolhas para abrir caminhos; C: Assumo as minhas escolhas; E: Trabalho para a Paz na Boa Ação; I: Sou criativo quando 

apresento aquilo que penso e imagino; S: Gosto de ser bom cidadão; S: Sou tolerante e solidário; S: Sei viver em grupo

 

Físico: Transportar ágil e rapi-
damente alimentos e vestuário
Espiritual: Entender e cuidar 
da população mais necessitada, 
entendendo que Deus desafia 
a ajudar o próximo através da 
boa-ação
Afetivo: Comprometer-se com 
o bem-estar da comunidade lo-
cal e criar laços com aqueles a 
quem dá apoio 
Social: Desenvolver a habili-
dade de trabalhar em parceria 
e em conjunto com os outros 
através do compromisso do tra-
balho em equipa e de cooper-
ação
Nota: Não é necessário que 
todos os FACEIS sejam desen-
volvidos.

O Explorador reflete sobre a sua 
aprendizagem a respeito da comu-
nidade local e alargada em termos 
de aquisição de conhecimentos, 
competências e atitudes. Ao en-
volver-se com e na comunidade 
a recolher alimentos e vestuário, 
aprende a trabalhar em conjunto 
e cooperação com escuteiros de 
outros agrupamentos e entidades 
externas, criando ligações com a 
população escutista e não-escutista 
e conhecendo diferentes modelos 
de trabalho, bem como o modelo 
organizacional da sua própria co-
munidade, lidando com os diversos 
intervenientes do projeto.

A Expedição desenvolve a sua co-
munidade local através da recolha 
de alimentos e vestuário, intervindo 
no processo de adaptação da pop-
ulação à nova realidade e tentando 
que esta tenha o mínimo impacto 
possível nas suas vidas. Ao mesmo 
tempo, fortalece os relacionamentos 
interpessoais, o capital social, e cria 
oportunidades para se desenvolver 
trabalho futuro na área social, visto 
alertar outros intervenientes para os 
desafios humanitários para os quais 
se consciencializou previamente.

Aprendizagem Pessoal 
(FACEIS)

Aprendizagem sobre a 
Comunidade

Papel da Expedição no 
Desenvolvimento da 

Comunidade
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Parcerias
Convidar o agrupamento a colaborar numa recolha de livros de uma ONGD (Organização Não-Governamental para 
o Desenvolvimento) que se dedique a projetos de educação.
Trilhos: C: Vivo de acordo com as minhas ideias; E: Procuro conhecer a Igreja de Cristo; S: Sou tolerante e solidário; S: Sei viver em 

grupo

Identificar os países menos desenvolvidos e as dificuldades socioeconómicas que apresentam, expondo-os à Expedição. 
Fazer uma recolha em comunidade de diferentes géneros e enviá-los para uma instituição de um desses países.
Trilhos: E: Procuro conhecer a igreja de Cristo; I: Procuro saber sempre mais; S: Sou tolerante e solidário
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C 8.3 O Envolvimento da III Secção na Comunidade 

O processo de Envolvimento na Comunidade desenvolve-se na III Secção através de atividades desenvolvidas pela Comunidade 
com o intuito de esta se envolver e desenvolver a comunidade local, regional ou nacional onde se insere. O Pioneiro, consciente da 
sua importância enquanto cidadão ativo e responsável, procura entender a comunidade que o rodeia, identificando necessidades 
e procurando soluções para as colmatar. Toma consciência de que a sua comunidade não é apenas a local, mas sim mais alargada, 
a nível regional, nacional e global. As principais finalidades para esta secção no Envolvimento na Comunidade são as seguintes:

• Criar oportunidades educativas através de atividades mais adultas e obtenção de novas capacidades
• Participar numa variedade de atividades de cariz cultural e social
• Ajudar ao desenvolvimento pessoal do jovem através do conhecimento de novas pessoas
• Participar numa variedade de atividades físicas desafiantes que contribuam para o autodesenvolvimento
• Explorar possíveis vocações e profissões e ter oportunidade de praticá-las
• Aumentar o entendimento sobre os outros e desenvolver a aptidão para trabalhar com os outros, fazendo-o 

através do reforço dos contactos existentes 
• Ajudar os jovens a construir da sua personalidade e atingir maturidade
• Criar oportunidades de demonstração de preocupação com os outros, através de ações e de viverem de acordo 

com os seus valores pessoais e da Igreja.

III. Projeto Comunitário de Comunidade
 
O Projeto Comunitário de Comunidade destina-se a melhorar um ou mais aspetos na comunidade local onde a Comunidade se 
insere, potenciando o desenvolvimento do espírito de cidadania e consciência social dos Pioneiros, envolvendo-os ativamente na 
construção de um planeta mais sustentável e melhor para viver. Deste modo, ao implementar um Projeto Comunitário de Comu-
nidade, deve ter-se em conta três dimensões.

3.1  Compreendo a Comunidade
Compreendo a realidade da minha Comunidade (local, nacional, global)
 
Os Projetos Comunitários de Comunidade possíveis de realizar são inúmeros, devendo esta optar pela realização de um que vá ao 
encontro das necessidades da sua Comunidade, tendo em conta o impacto que pode ter também noutras Comunidades locais, 
nacionais e/ou global.

Existem 4 grandes áreas de desenvolvimento de Projetos Comunitários de Comunidade, devendo os mesmos focar-se numa delas, 
em duas, em três, ou em quatro, conforme o projeto. São elas:
 

1. Pessoas – O desenvolvimento sustentável da sua e de outras comunidades está em parte associado à garantia 
de uma vida mais digna e igualitária da população. Importa por isso garantir e respeitar a dignidade e igualdade 
humana.
 
2. Planeta – A sustentabilidade do planeta depende das comunidades que nele habitam, devendo todos estar en-
volvidos na sua proteção. Atividades de cariz de proteção ambiental e animal devem ser desenvolvidas e os hábitos 
de consumo conduzidos com foco na sustentabilidade dos ecossistemas do planeta.

3. Parcerias - A sustentabilidade da comunidade constrói-se através de parcerias e da cooperação entre os seus 
membros. A interdependência comunitária revela-se a base do nosso mundo global e, devendo ser compreendida, 
deve também ser aprofundada.

4. Prosperidade -  Se as Pessoas são uma área do desenvolvimento de Projetos Comunitários de Comunidade, os moldes em 
que as suas vidas decorrem são outra. A Prosperidade é, assim, uma área de desenvolvimento, visto que as vidas das pessoas 
devem ser vividas com dignidade, e essa dignidade só pode existir na medida em que pode ser suportada.
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 3.2 Ajo na Comunidade
Participo ativamente no melhoramento da minha Comunidade (local, nacional, global)
 
As atividades que tenham em conta o benefício direto na Comunidade dividem-se em duas categorias: o Serviço à Comunidade e 
o Desenvolvimento da Comunidade. Um terceiro tipo de atividade diz respeito à Educação para o Desenvolvimento, tendo resulta-
dos e benefícios indiretos através da mudança de atitudes e ações dos Pioneiros.

A Educação para o Desenvolvimento é a aquisição de ideias, competências e atitudes, permitindo um melhor entendimento sobre 
os problemas que afetam o mundo de hoje em dia e a interdependência humana. Esta educação leva ao aumento da participação 
na vida comunitária através da aprendizagem sobre os problemas do mundo, das escolhas informadas e das mudanças de com-
portamento consequentes. Assim, os Pioneiros, estando informados, podem tomar consciência das necessidades atuais, das suas 
responsabilidades perante o planeta, e agir apropriadamente na sua própria comunidade.
 
O Serviço à Comunidade desenvolve-se numa atividade de curta duração em que os Pioneiros/Marinheiros são chamados a col-
matar falhas da Comunidade que os envolve, usualmente identificadas pelos mesmos, e através da atribuição de tarefas a cada um 
ou por Equipa.
 
O Desenvolvimento da Comunidade é um processo educacional de mudança, em que os Pioneiros, em comunidade, melhoram 
a qualidade de vida da Comunidade onde estão envolvidos, bem como outras se assim o entenderem, através de uma ou várias 
atividades de longa duração e utilizando primeiramente os recursos (naturais, humanos, etc.) da sua própria Comunidade (local, 
nacional, global).
 

3.3 Desenvolvo-me na Comunidade
Desenvolvo-me pessoalmente e em Comunidade com o intuito de ajudar a minha Comunidade (local, nacional, global)
 

A aprendizagem pessoal do Pioneiro
 
Com o intuito de desenvolver cada Pioneiro, pretende-se que esta evolução se faça de acordo com as diferentes Áreas de Desen-
volvimento Pessoal (Físico, Afetivo, Carácter, Espiritual, Intelectual e Social), e das necessidades educativas, expectativas e interess-
es do mesmo.

O desenvolvimento do Pioneiro enquanto indivíduo faz-se através da sua aquisição de conhecimentos, da aprendizagem de novas 
competências e da evolução de comportamentos e atitudes, devendo os projetos e atividades realizados contribuir para que ex-
istam estas oportunidades. Não é necessário que cada atividade contribua para todas estas dimensões, no entanto, o acumular de 
atividades ao longo do tempo deve sim contribuir para todas.

Aprendizagem do Pioneiro sobre a sua Comunidade 
 
Os Pioneiros não vivem isolados da sua comunidade nem sociedade, das quais fazem parte, devendo aprender e entender as 
condições e necessidades da sua comunidade local, nacional e global. Com efeito, devem refletir sobre a sua aprendizagem e face 
à sua comunidade em termos de aquisição de conhecimento, capacidades, competências e atitudes

 
Educação para o 

Desenvolvimento
Serviço à Comunidade
(local, nacional, global)

Desenvolvimento da 
Comunidade

(local, nacional, global)

III
 S

EC
ÇÃ

O



24

manualdodirigente

O papel da Comunidade no desenvolvimento da sua Comunidade (local, nacional, global)
 

A Comunidade deve avaliar as necessidades da sua Comunidade local e considerar os benefícios que pode acrescentar à mesma 
e a outras (nacionais, global), através da atividade desenvolvida. Deve ter em conta os seus pontos fortes e fracos, entendendo o 
valor acrescentado que pode dar à comunidade local, nacional e/ou global e envolver-se através das suas competências e conhe-
cimentos, podendo e devendo desenvolvê-los.
 
Assim, para facilitar a organização das ideias e ter a certeza de que as três dimensões estão a ser utilizadas, os Pioneiros devem 
preencher o seguinte quadro, devendo o mesmo ser revisto em Conselho de Guias.

Exemplo de um Projeto Comunitário de Comunidade
 
Suponhamos que houve um incêndio na Comunidade local onde a Comunidade reside e que esta decide iniciar um projeto para 
fazer face ao problema. 

Decidem, em Comunidade, que o melhor contributo que podem dar é fazer o levantamento das necessidade e acompanhamento 
da população em risco, sendo que muitos membros da Comunidade viram os seus terrenos a arder, perdendo os seus meios de 
subsistência e/ou os seus trabalhos. Com efeito, e com o aval da comunidade, a Comunidade decidiu criar um plano de desenvolvi-
mento económico para a Comunidade, em conjunto com duas turmas do ensino secundário da área de economia e uma ONG que 
se dedica ao assunto, e pô-lo em prática, envolvendo a Comunidade.

Assim, tendo em conta os passos anteriormente descritos, pode ser abaixo consultado este exemplo de Projeto Comunitário de 
Comunidade.

Projeto: Desenvolvimento económico

3.1 Compreendo a Comunidade
Compreendo a realidade da minha Comunidade (local, nacional, global)

O Pioneiro compreende a realidade da sua Comunidade local, e, entendendo que a população local se viu privada de elementos 
essenciais à sua subsistência, como os  seus terrenos e o trabalho, decidiu ir ao encontro da população e fazer o levantamento 
das necessidades para a poder acompanhar e colmatar as mesmas. Ao inquirir a população, os Pioneiros aperceberam-se de que 
uma das maiores necessidades era reflorestar o local do grande incêndio, visto que os terrenos que arderam representavam a 
fonte primária de subsistência da população. Os terrenos serviam outrora para retirar grande parte dos alimentos que cultivavam 
e estes, para além de alimentarem a população, alimentavam ainda o gado, servindo também como motor de desenvolvimento, 
empregando na área grande parte da população local.

 Aprendizagem Pessoal 
(FACEIS)

Aprendizagem sobre a 
Comunidade

(local, nacional, global)

Papel da Comunidade no De-
senvolvimento da Comunidade

(local, nacional, global)
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Assim, decidem focar-se na área da Prosperidade, compreendendo que a sua comunidade precisa de conseguir voltar 
a ser sustentável, tanto a nível de produção alimentar para consumo próprio e do gado, como para venda. O projeto 
foca-se também nas Pessoas, a quem se destina a ação, para que possam voltar a ter uma vida digna e sustentar-se a si 
próprias a longo-prazo. A Parceria que criam com a escola secundária e a ONG desenvolve também a área da cooper-
ação com outras entidades e o plano de reflorestação incide sobre a área ambiental, protegendo o Planeta.

3.2 Ajo na Comunidade 
Participo ativamente no melhoramento da minha Comunidade

 Educação para o 
Desenvolvimento

O pioneiro é instruído pela 
sua Equipa de Animação no 
sentido de compreender o 
problema da sustentabilidade 
global, entendendo que 
pode e deve fazer a diferença. 
Aprende novos conceitos como 
a sustentabilidade económica, 
a dignidade humana, a 
importância do apoio laboral, 
dos recursos provenientes da 
terra, e da interdependência 
entre o humano e o planeta.
Aprende e troca boas 
práticas entre os alunos 
da escola secundária, do 
curso de economia, bem 
como do conhecimento 
que a ONG tem sobre o 
assunto, na criação do 
plano de desenvolvimento 
económico. 
Compreende a necessidade 
de agir através da 
reflorestação e de combater 
os desafios da sua 
comunidade depois de a 
inquirir sobre os mesmos.

Serviço à Comunidade

A criação do plano de 
desenvolvimento económico 
para a comunidade, em 
conjunto com as duas turmas 
do ensino secundário da 
área de economia e da ONG, 
representa um serviço à 
comunidade, na medida em 
que representa um serviço 
à comunidade de curta-
duração.
Outro serviço à comunidade é 
a eliminação de troncos mortos 
e de limpeza dos terrenos feito 
pelos pioneiros, representando 
uma atividade pontual mas 
intensa.

Desenvolvimento da 
Comunidade

O desenvolvimento da 
comunidade dá-se nos meses 
seguintes, em que a comunidade 
desenvolve ações com o intuito 
de levar a que a comunidade 
local volte a ser sustentável, tanto 
a nível de produção alimentar 
para venda como para consumo 
próprio, levando à criação de 
trabalhos e garantindo que 
a população volte a poder 
depender dos recursos da terra 
para estar empregada na sua 
comunidade novamente. Assim, 
são desenvolvidos projetos 
em comunidade, organizados 
pela comunidade, onde se 
começa por reflorestar a zona e 
posteriormente criar uma horta 
comunitária. A horta comunitária 
será o motor de desenvolvimento 
de outras ações como a criação 
de pequenas empresas que se 
dediquem à venda de produtos 
locais. A pouco e pouco a 
comunidade erguer-se-á 
novamente e começará a tornar-
se sustentável novamente com 
o esforço conjunto de todos os 
seus habitantes. 
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3.3 Desenvolvo-me na Comunidade
Desenvolvo-me pessoalmente e em Comunidade com o intuito de ajudar a minha Comunidade

Exemplos de Projetos para a Comunidade

Pessoas 
Colaborar com a junta de freguesia, grupos de jovens, centro cultural ou outros, numa ação conjunta para a difusão da 
Campanha Pobreza Zero (www.pobrezazero.org).
Trilhos: S: Exercer activamente cidadania; S: Solidariedade e tolerância

Realizar uma campanha no agrupamento e comunidade local sobre a prevenção da violência sobre as mulheres. Pedir 
apoio a organizações que já tenham materiais de divulgação produzidos (por exemplo, Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima).
Trilhos: C: Autonomia; C: Coerência; S: Exercer activamente cidadania; S: Solidariedade e tolerância

Afectivo: Aumentar a auto-esti-
ma através do reconhecimento 
das suas limitações de ajuda à 
população e investimento nas 
capacidades de relacionamen-
to com os parceiros 
Carácter: Desenvolver as ca-
pacidades de responsabilidade 
e agir no projeto de acordo 
com as suas convicções
Social: Exercer ativamente a 
cidadania, através do apoio à 
população, e a solidariedade 
e tolerância, ganhas através da 
compreensão do exemplo de 
mudança de vida da comuni-
dade
Intelectual: Resolver proble-
mas através do estudo dos mes-
mos, neste caso de inquérito à 
população e aprendizagem de 
novos conceitos através do tra-
balho conjunto com a ONG e as 
turmas de economia da escola 
secundária
Nota: Não é necessário que 
todos os FACEIS sejam desen-
volvidos.

O Pioneiro reflete sobre a sua 
aprendizagem em relação à co-
munidade local e alargada em ter-
mos de aquisição de conhecimen-
to, competências e atitudes. Ao 
envolver-se com e na comunidade 
entende que pode fazer face a al-
guns problemas da mesma, optan-
do por inquirir a população e traçar 
um plano de intervenção. Aprende 
que a população em risco perdeu 
grande parte dos seus meios de 
subsistência, como o seu trabalho, 
apercebendo-se da necessidade e 
importância que os terrenos podem 
ter na vida de uma pessoa. 

A Comunidade desenvolve a sua co-
munidade local através do inquérito 
à mesma sobre as suas necessidades, 
em parceria com outras entidades, e 
posteriormente age conforme as ne-
cessidades, querendo isto dizer que 
trata de criar, a longo-prazo, desen-
volvimento económico no local para 
que a população possa voltar a não 
depender de apoio externo, como 
aconteceu quando o incêndio ocor-
reu.
O papel da Comunidade é a de int-
eragir com a comunidade, fazer o le-
vantamento das necessidades, criar 
o projeto e geri-lo, através de ações 
como desflorestação ou criação da 
horta comunitária, levando, a lon-
go-prazo, ao desenvolvimento sus-
tentável da sua comunidade.

Aprendizagem Pessoal 
(FACEIS)

Aprendizagem sobre a 
Comunidade

Papel da Comunidade/
Frota no Desenvolvi-

mento da Comunidade
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Planeta 
Depois de refletir sobre o problema das alterações climáticas em Comunidade, cria uma campanha de redução do plástico com 
uma ONG ambiental local  e dinamiza-a na tua comunidade, pedindo o apoio dos supermercados, cafés e bares.
Trilhos: A: Equilíbrio emocional; C: Autonomia; C: Coerência; I: Resolução de problemas; 

S: Solidariedade e tolerância

Prosperidade
7 de Outubro é o Dia do Trabalho Digno. Com a câmara municipal ou junta de freguesia recolher diferentes opiniões 
sobre o tema: “O trabalho digno e os jovens”. Depois de recolher diferentes depoimentos (ter em atenção a represent-
atividade e diversidade: mulheres, homens e diferentes idades), escolher aqueles que parecerem mais elucidativos e 
editar o vídeo. Por fim, publicar no site, redes sociais ou blog do agrupamento de forma a assinalar este dia.
Trilhos: A: Relacionamento e sensibilidade; I: Criatividade e expressão

Parcerias
Em coordenação com os professores da escola, disponibilizarem-se para dar explicações ou ajudar no estudo de cri-
anças com mais dificuldades de aprendizagem. 
Trilhos: S: Exercer activamente cidadania; S: Solidariedade e tolerância
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C 8.4 O Envolvimento da IV Secção na Comunidade 

O processo de Envolvimento na Comunidade desenvolve-se na IV Secção através de atividades desenvolvidas pelo Clã com o in-
tuito de esta se envolver e desenvolver a Comunidade local, regional ou nacional onde se insere. O Caminheiro, consciente da sua 
importância enquanto cidadão ativo e responsável, procura entender a Comunidade que o rodeia, identificando necessidades e 
procurando soluções para as colmatar. Toma consciência de que a sua Comunidade não é apenas a local, mas sim mais alargada, 
a nível regional, nacional e mesmo global. As principais finalidades para esta Secção no Envolvimento na Comunidade são os 
seguintes:

• Encorajar os jovens-adultos a tomar decisões e a ser cidadãos responsáveis no mundo que os rodeia
• Promover o autodesenvolvimento com vista a ajudar o estabelecimento do seu próprio estilo de vida, sentido 

de identidade própria, atitudes, valores e aptidões individuais
• Promover oportunidades para criar e participar em atividades voltadas para o grupo, com vista ao desenvolvi-

mento significativo de amizades duradouras
• Satisfazer as necessidades de autodescobrimento e liberdade pessoal no contexto da responsabilidade pessoal 

e de grupo
• Promover oportunidades de desenvolvimento físico e de participação em atividades ao ar livre
• Desenvolver a consciencialização para a perceção sobre as necessidades da comunidade
• Participar na resolução dos assuntos comunitários e contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mel-

hor
• Criar uma atmosfera que valoriza a espiritualidade, a alegria e o sentido de humor

IV. Projeto Comunitário de Clã
 
O Projeto Comunitário de Clã destina-se a melhorar um ou mais aspetos na Comunidade local onde a o Clã se insere, potenciando 
o desenvolvimento do espírito de cidadania e consciência social dos Caminheiros, envolvendo-os ativamente na construção de um 
planeta mais sustentável e melhor para viver. Deste modo, ao implementar um Projeto Comunitário de Clã, deve ter-se em conta 
três dimensões.

4.1  Compreendo a Comunidade
Compreendo a realidade da minha Comunidade (local, nacional, global)
 
Os Projetos Comunitários de Clã possíveis de realizar são inúmeros, devendo o Clã optar pela realização de um que vá ao encontro 
das necessidades da sua Comunidade, tendo em conta o impacto que pode ter também noutras Comunidades locais, nacionais 
e/ou global.
 
Existem 5 grandes áreas de desenvolvimento de Projetos Comunitários de Clã, devendo os mesmos focar-se numa delas, em duas, 
em três, em quatro, ou nas cinco, conforme o projeto. São elas:
 

1. Pessoas – O desenvolvimento sustentável da sua e de outras comunidades está em parte associado à garantia 
de uma vida mais digna e igualitária da população. Importa por isso garantir e respeitar a dignidade e igualdade 
humana.
 
2. Planeta – A sustentabilidade do planeta depende das comunidades que nele habitam, devendo todos estar en-
volvidos na sua proteção. Atividades de cariz de proteção ambiental e animal devem ser desenvolvidas e os hábitos 
de consumo conduzidos com foco na sustentabilidade dos ecossistemas do planeta.

3. Parcerias - A sustentabilidade da comunidade constrói-se através de parcerias e da cooperação entre os seus 
membros. A interdependência comunitária revela-se a base do nosso mundo global e, devendo ser compreendida, 
deve também ser aprofundada.
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4. Prosperidade - Se as Pessoas são uma área do desenvolvimento de Projetos Comunitários de Comunidade, os 
moldes em que as suas vidas decorrem são outra. A Prosperidade é, assim, uma área de desenvolvimento, visto 
que as vidas das pessoas devem ser vividas com dignidade, e essa dignidade só pode existir na medida em que 
pode ser suportada.

5. Paz - Esta área surge no sentido de garantir sociedades mais justas e livres, reduzir as formas de violência e abu-
so, exploração, tráfico e tortura, assim como os fluxos ilegais de dinheiro e armas. Assim, pretende-se promover o 
Estado de Direito e garantir o acesso universal à justiça, às liberdades fundamentais e à cidadania democratizada, 
inclusiva e participativa a todos os níveis.

 

4.2 Ajo na Comunidade
Participo ativamente no melhoramento da minha Comunidade (local, nacional, global)
 
As atividades que tenham em conta o benefício direto na comunidade dividem-se em duas categorias: o Serviço à Comunidade e 
o Desenvolvimento da Comunidade. Um terceiro tipo de atividade diz respeito à Educação para o Desenvolvimento, tendo resulta-
dos e benefícios indiretos através da mudança de atitudes e ações dos Caminheiros.

A Educação para o Desenvolvimento é a aquisição de ideias, competências e atitudes, permitindo um melhor entendimento sobre 
os problemas que afetam o mundo de hoje em dia e a interdependência humana. Esta educação leva ao aumento da participação 
na vida comunitária através da aprendizagem sobre os problemas do mundo, das escolhas informadas e das mudanças de com-
portamento consequentes. Assim, os Caminheiros, estando informados, podem tomar consciência das necessidades atuais, das 
suas responsabilidades perante o planeta, e agir apropriadamente na sua própria Comunidade.
 
O Serviço à Comunidade desenvolve-se numa atividade de curta duração em que os Caminheiros são chamados a colmatar falhas 
da comunidade que os envolve, usualmente identificadas pelos mesmos, e através da atribuição de tarefas a cada um ou por Tribo.
 
O Desenvolvimento da Comunidade é um processo educacional de mudança, em que os Caminheiros, em comunidade, melhoram 
a qualidade de vida da Comunidade onde estão envolvidos, bem como outras se assim o entenderem, através de uma ou várias 
atividades de longa duração e utilizando primeiramente os recursos (naturais, humanos, etc.) da sua própria Comunidade (local, 
nacional, global).
 

4.3 Desenvolvo-me na Comunidade
Desenvolvo-me pessoalmente e em Clã com o intuito de ajudar a minha Comunidade (local, nacional, global)
 

A aprendizagem pessoal do Caminheiro
 
Com o intuito de desenvolver cada Caminheiro, pretende-se que esta evolução se faça de acordo com as diferentes Áreas de 
Desenvolvimento Pessoal (Físico, Afetivo, Carácter, Espiritual, Intelectual e Social), e das necessidades educativas, expectativas e 
interesses do mesmo.

 
Educação para o 

Desenvolvimento
Serviço à Comunidade
(local, nacional, global)

Desenvolvimento da 
Comunidade

(local, nacional, global)
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O desenvolvimento do Caminheiro enquanto indivíduo faz-se através da sua aquisição de conhecimento, da aprendizagem de no-
vas competências e da evolução de comportamentos e atitudes, devendo os projetos e atividades realizados contribuir para que 
existam estas oportunidades. Não é necessário que cada atividade contribua para todas estas dimensões, no entanto, o acumular 
de atividades ao longo do tempo deve sim contribuir para todas.

Aprendizagem do Caminheiro sobre a sua Comunidade 
 
Os Caminheiros não vivem isolados da sua Comunidade nem sociedade, das quais fazem parte, devendo aprender e entender as 
condições e necessidades da sua Comunidade local, nacional e global. Com efeito, devem refletir sobre a sua aprendizagem e face 
à sua comunidade em termos de aquisição de conhecimentos, capacidades, competências e atitudes.
 

O papel do Clã no desenvolvimento da sua Comunidade (local, nacional, global)
 
O Clã deve avaliar as necessidades da sua Comunidade local e considerar os benefícios que pode acrescentar à mesma e a outras 
(nacionais, global), através da atividade desenvolvida. Deve ter em conta os seus pontos fortes e fracos, entendendo o valor acres-
centado que pode dar à Comunidade local, nacional e/ou global e envolver-se através das suas competências e conhecimentos, 
podendo e devendo desenvolvê-los.
 
Assim, para facilitar a organização das ideias e ter a certeza de que as três dimensões estão a ser utilizadas, os Caminheiros devem 
preencher o seguinte quadro, devendo o mesmo ser revisto em conjunto com a Equipa de Animação.

A importância do Envolvimento na Comunidade na elaboração do Projeto de Desafio

A elaboração individual do Projeto de Desafio ocorre na IV Secção, na fase final do programa educativo, quando o Caminheiro se 
encontra no seu último ano no Clã, constituindo uma rampa de lançamento para a sociedade. O Caminheiro deve ser incentivado 
a elaborar o seu Projeto de Desafio, que pode ser implementado nesse ano ou à posteriori.

A escolha do Projeto Desafio é pessoal e deve ir ao encontro dos objetivos que cada um tem para si. No entanto, esta 
escolha deve ter em conta as necessidades da comunidade onde está/será inserido e, por essa razão, é importante 
refletir sobre a importância do Envolvimento na Comunidade na concretização do projeto.

É esperado que o Caminheiro, ciente e de acordo com as suas capacidades, conhecimentos e aptidões, comece por ler, pesquisar 
e procurar um desafio onde se sinta útil e promotor de desenvolvimento. Deve demonstrar, em Conselho de Clã, a intenção de 
realizar o desafio e posteriormente identificar e contactar a entidade parceira, planeando o desafio e comprometendo-se com a 
entidade. 

Aquando da sua escolha, deve ter em conta os valores e princípios do escutismo e a influência que, enquanto escu-
teiro e promotor de desenvolvimento pode ter na comunidade. A sua consciencialização para os desafios e iniciativas 

 Aprendizagem Pessoal 
(FACEIS)

Aprendizagem sobre a 
Comunidade

(local, nacional, global)

Papel do Clã no Desenvolvimento da 
Comunidade

(local, nacional, global)
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globais aumenta, levando-o a agir cada vez mais em prol de um mundo sustentável e do desenvolvimento de valores 
globais partilhados.

Após realizar o desafio a que se propôs, o Caminheiro/Companheiro é chamado a dar testemunho da experiência 
vivida e a deixar uma memória para o futuro, como um relatório ou reportagem fotográfica. Deve assim refletir sobre a 
sua ação e compreender-se a si próprio melhor, entendendo o seu contributo positivo na comunidade que se propôs 
a desenvolver.

Exemplo de um Projeto Comunitário de Clã
 
Suponhamos que houve um incêndio na Comunidade local onde o Clã reside e que esta decide iniciar um projeto para fazer face 
ao problema. 
Decidem, em Clã, que o melhor contributo que podem dar é realojar a população, visto que muitas casas arderam e que as famílias 
ficaram desalojadas. A população encontra-se a viver em abrigos temporários, como escolas ou casas de amigos e familiares, mas 
necessitam de uma habitação a longo-prazo. 

Assim, e com o aval da comunidade, o Clã decidiu colaborar com algumas entidades: 
1. Duas empresas de construção que se quiseram juntar ao projeto e ajudar, através da disponibilização de profis-
sionais que ensinam os voluntários a construir casas, e da doação de material de construção; 
2. ONG internacional que luta pelos direitos humanos, defendendo o direito à habitação e vida digna, que se 
propôs a fazer uma angariação de fundos destinada ao projeto e à divulgação do mesmo através da comunicação 
social e da sua rede de conhecimentos e influência; 
3. Agrupamentos de escuteiros, escoteiros e guias, bem como grupos de jovens que se disponibilizaram a construir 
as habitações enquanto voluntários. 

Assim, tendo em conta os passos anteriormente descritos, pode ser abaixo consultado este exemplo de Projeto Comunitário de 
Clã.

Projeto: Realojamento da população

4.1 Compreendo a Comunidade
Compreendo a realidade da minha Comunidade (local, nacional, global)

O Caminheiro compreende a realidade da sua Comunidade local, e, entendendo que a população ficou desalojada, tendo as suas 
casas ardido, decide criar um projeto de realojamento. Com efeito, e por ter noção de que iria ser difícil fazê-lo sozinho, contacta 
diferentes entidades a quem pede apoio voluntário. O projeto conta então com a participação de duas empresas de construção, 
uma ONG internacional dedicada aos direitos humanos, em particular ao da habitação, e dos agrupamentos de escuteiros, esco-
teiros e guias e grupos de jovens locais. O objetivo do projeto é realojar todas as pessoas da comunidade que viram as suas casas 
arder. Os voluntários, juntamente com as entidades apoiantes, realojam a população através da reconstrução ou construção de 
novas habitações.

Assim, o Clã foca-se na área das Pessoas, por compreender que estas estão em risco ao não terem habitação fixa e necessitarem da 
mesma; da Prosperidade, visto que esta área está inteiramente ligada às necessidades básicas humanas, sendo que a garantia de 
habitação é fundamental; das Parcerias, por entender que através da cooperação com outras entidades o projeto torna-se consist-
ente e só assim pode ser garantido o sucesso do mesmo; e da Paz, no sentido de garantir sociedades mais justas e livres, promov-
endo-se o Estado de Direito e garantindo o acesso universal às liberdades fundamentais e à cidadania democratizada e inclusiva.
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4.2 Ajo na Comunidade 
Participo ativamente no melhoramento da minha Comunidade
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 Educação para o 
Desenvolvimento

O Caminheiro é instruído 
pela sua Equipa de Animação, 
pela ONG internacional 
e investiga por si próprio 
no sentido de entender o 
problema da sustentabilidade 
global, percebendo que pode 
e deve fazer a diferença. 
Aprende novos conceitos 
como a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, a 
necessidade e importância 
de ter uma habitação - e 
os problemas que podem 
surgir da ausência da mesma 
-, a dignidade humana e as 
necessidades básicas humanas 
(pirâmide de Maslow). 
Os Caminheiros aprendem 
e trocam boas práticas entre 
os intervenientes do projeto. 
Compreendem a necessidade 
de agir através da reconstrução 
e construção de habitações  e 
combater os desafios da sua 
comunidade.

Serviço à Comunidade

A criação do plano de 
desenvolvimento do 
realojamento da população 
da comunidade, em 
conjunto com as duas 
empresas de construção, 
a ONG internacional, os 
agrupamentos de escuteiros, 
escoteiros e guias e outros 
grupos de jovens, representa 
um serviço à comunidade, na 
medida em que surge uma 
proposta de desenvolvimento 
da comunidade.
Este serviço pontual leva ao 
serviço de desenvolvimento 
da comunidade, mais 
duradouro e intenso a longo-
prazo.

Desenvolvimento da 
Comunidade

O desenvolvimento da 
comunidade dá-se ao longo 
do tempo, sendo que o Clã 
desenvolve ações com o intuito 
de levar a que a comunidade 
local seja realojada, garantindo 
que a população não tenha de 
se sujeitar a continuar a viver em 
abrigos temporários e que seja 
sustentável a longo-prazo. 
Assim, são desenvolvidos 
dois tipos de projeto em 
comunidade, sendo o 
primeiro a reconstrução 
de habitações ardidas e o 
segundo a construção de raíz 
de habitações. 
Todos os participantes 
externos que aderiram 
ao projeto intervêm e a 
comunidade local, ao sentir-
se preparada, fá-lo também. A 
pouco e pouco a comunidade 
erguer-se-á novamente 
e começará a tornar-se 
sustentável novamente com o 
esforço conjunto.
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4.3 Desenvolvo-me na Comunidade
Desenvolvo-me pessoalmente e em Clã com o intuito de ajudar a minha Comunidade

Físico: Desenvolver a habili-
dade de construir uma casa, 
utilizando diversos materiais, 
desenvolvendo o bem-estar e 
desempenho físico
Espiritual: Viver o comprom-
isso Cristão como missão no 
mundo na dimensão humana, 
através da construção de hab-
itações destinadas à população 
em risco
Social: Assumir que é parte da 
sociedade onde se insere, agin-
do numa perspectiva de serviço 
libertador e de construção de 
futuro da população da comu-
nidade local
Carácter: Ser consistente e con-
victo na defesa das suas ideias e 
valores, como a preservação da 
dignidade humana, e demon-
strar empenho e vontade de 
agir no projeto, executando 
com ânimo as tarefas a que se 
propôs
Nota: Não é necessário que 
todos os FACEIS sejam desen-
volvidos.

O Caminheiro reflete sobre a sua 
aprendizagem a respeito da co-
munidade local e em termos de 
aquisição de conhecimentos, com-
petências e atitudes. 
O Caminheiro compreende a im-
portância da população ter uma 
habitação e os problemas que po-
dem surgir da ausência da mesma, 
desenvolvendo a sua sensibilidade 
para as questões da dignidade hu-
mana e necessidades básicas hu-
manas.
Por outro lado, ao envolver-se 
com e na comunidade a desen-
volver o plano de realojamento, 
entende que este só é possív-
el se for realizado em conjunto 
com outras entidades, aperce-
bendo-se da importância do 
trabalho em conjunto e da coop-
eração entre todos os interven-
ientes. 
Ao interagir diretamente com a 
comunidade, a aprendizagem do 
Caminheiro, para além de benéfica, 
demonstra-se também abrangente.

O Clã desenvolve a sua comunidade 
local através do realojamento da 
população em risco. O papel do Clã é 
o de gerir o projeto que desenvolveu, 
em cooperação plena com as outras 
entidades, e de garantir que a comu-
nidade está envolvida no desenvolvi-
mento sustentável da mesma.
O objetivo a longo-prazo e, ao mes-
mo tempo, papel do Clã, é de garan-
tir que a comunidade não tenha nin-
guém a viver em abrigos temporários 
e que a população afetada pelos 
incêndios que perdeu a casa tenha 
uma habitação própria, garantindo 
assim que os direitos humanos da 
população sejam respeitados.

Aprendizagem Pessoal 
(FACEIS)

Aprendizagem sobre a 
Comunidade

Papel do Clã no Desenvolvi-
mento da Comunidade

Exemplos de Projetos para o Clã/Comunidade

Pessoas 
Procurar na comunidade local associações de apoio aos mais pobres que já existam e colaborar com uma delas ao 
longo do ano.
Trilhos: C: Autonomia; S: Solidariedade e tolerância

Planeta
Organizar em Clã uma “brigada” com o objetivo de limpar uma praia ou um curso de água. Com algum do lixo recolhido, aquele 
que puder ser reutilizado, fazer objetos artísticos, apresentando-os posteriormente numa exposição onde se alerte a comunidade 
para os riscos deste tipo de comportamentos para o ambiente.
Trilhos: A: Relacionamento e sensibilidade; I: Criatividade e expressão; S: Exercer ativamente cidadania; S: Solidariedade e tolerância; 

S: Interação e Cooperação
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Prosperidade
Fazer um levantamento na comunidade de organizações e empresas que tenham uma política para pessoas com defi-
ciência. Escolher uma dessas organizações e fazer uma entrevista para publicar no jornal/site/blog
do agrupamento.
Trilhos: I: Procura do conhecimento; I: Criatividade e expressão; S: Exercer activamente cidadania; S: Solidariedade e tolerância

Parcerias
Procurar se na comunidade já existe um projeto Refood. Ficar a saber mais sobre este projeto e como pode o Clã colaborar. Ofere-
cerem-se como voluntários. Se na freguesia ainda não existe um projeto, procurar saber como podem começar um.
Trilhos: E: Serviço; S: Solidariedade e tolerância; S: Interação e cooperação

Paz
Participar como voluntário num projeto internacional num país em desenvolvimento, através de uma ONGD (Organ-
ização Não Governamental para o Desenvolvimento), e falar sobre a experiência à tua comunidade.
Trilhos: C: Autonomia; S: Solidariedade e tolerância
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