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Proposta para realização do VI ROVER Açoriano
Considerando que…
… decorrerá, em Agosto de 2023, em Lisboa, as Jornadas Mundiais de Juventude,
adiante designadas por JORNADAS;
… a Conferência Episcopal Portuguesa, a Junta Central do Corpo Nacional de Escutas
e a Diocese de Angra desafiaram os jovens escuteiros, com mais de 16 anos, a
participar nesse evento único em Portugal;
… em 2023, o Corpo Nacional de Escutas prevê encerrar as comemorações do
centenário da sua fundação com uma forte participação escutista nessas JORNADAS;
… o custo para participar nas JORNADAS rondará as quatro centenas de euros,
excluindo transportes (aéreo e terrestres no Continente) e alimentação nos dias antes
e depois do evento;
… naquele ano, decorreria, em circunstâncias normais, na região Açores, o VI ROVER
Açoriano, referido a seguir como ROVER;
… o público-alvo para ambos os eventos é o mesmo;
… participar nas Jornadas e no ROVER como duas actividades em locais e períodos
diferentes, implicará um dispêndio financeiro enorme para as famílias açorianas;
… organizar as actividades: ROVER e participação nas JORNADAS, em períodos
diferentes, sobrecarregará a Junta Regional dos Açores em termos de exigência de
recursos humanos e financeiros;
… o apoio financeiro governamental ao ser repartido para ambos os eventos será,
proporcionalmente, menor do que se for realizada apenas uma;
… a possibilidade de executar um ROVER, integrando eventos das JORNADAS e
concretizando outros específicos, poderá revelar-se imprudente, na medida que a
execução do programa do primeiro dependerá, essencialmente, do cumprimento dos
horários da realização dos eventos da segunda;
… não teremos qualquer influência na organização das JORNADAS nos alojamentos
dos clãs inscritos e que esses poderão ser hospedados em locais bastantes dispersos
geograficamente entre si o que tornará inexequível o cumprimento de horários e
afectará o programa geral da ROVER;
… idealizar e programar uma actividade, de vários dias, em que dependemos de
factores pedagógicos e logísticos exógeno à nossa organização torna-a
potencialmente de difícil execução;
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… assim, propõe-se aos conselheiros do Núcleo de S. Miguel que o VI ROVER
Açoriano seja integrado nas Jornadas Mundiais da Juventude na seguinte modalidade:
PRÉ-JORNADAS: divulgação do imaginário e informações relevantes na preparação
para as Jornadas; lançamento de desafios pedagógicos pelo C.N.E. e promovidos pela
Pastoral Juvenil da Diocese de Angra; apoio logístico na marcação das passagens
aéreas, transportes terrestre até ao local do evento, inscrição nas jornadas e
alimentação nos dias antes e depois do evento;
DURANTE AS JORNADAS: os clãs integrarão as dinâmicas promovidas pela equipa
organizadora das Jornadas. Contudo, não significa que não possa haver momentos e
dinâmicas próprias, promovidas pela organização do contingente escutista açoriano.

O Chefe de Núcleo de S. Miguel

(Paulo Alexandre Pacheco Mota)
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