
RELATÓRIO
DE GESTÃO

Somos 100 mil
Escoteiros no Brasil

2016-2017



União dos Escoteiros do Brasil
Relatório de Gestão • 2016-2017

Novembro de 2017

Organização
Paula Martins
Bernardo Gonçalves

Diagramação
André Bueno

Redação
Fernanda Gimenez
Letícia Mello
Jean Michel da Silva

Fotos
Álvaro Braz
Bruna Busch

Revisão Final
Rodrigo Ramos de Freitas
Ilka Denise Rosseto Gallego Campos
Carmen Barreira

Montagem
Escritório Nacional

Todos os direitos reservados.
Versão 1.0

Diretoria Executiva Nacional

Alessandro Garcia Vieira
Presidente

Ivan Alves do Nascimento
Diretor de Gestão Institucional
(1º Vice-Presidente)

Ilka Denise Rosseto Gallego Campos
Diretora de Gestão Estratégica
(2ª Vice-Presidente)

Antonio Livio Abraços Jorge
Diretor de Relações Institucionais

Carmen Barreira
Diretora de Métodos Educativos

Marcos Carvalho
Diretor de Relações Internacionais

Agradecimento especial a todas as equipes que 
nos apoiaram para a realização deste relatório.



32016 - 2017

Diretoria Executiva Nacional

Mandato 2016 | 2019
Escoteiros do Brasil

Maio/2016 - Outubro/2017

RELATÓRIO – 18 MESES DE GESTÃO



4
ÍNDICE
Mensagem da DEN
Introdução
Métodos Educativos
Programa Educativo
Gestão de Adultos
Atividades Especiais
Eventos
Gestão Institucional
Loja Escoteira
Administração e Finanças
Relações Institucionais
Comunicação e Marketing
Mobilização
Participação em Conselhos (Advocacy)
UPEB
Gestão Estratégica
Crescimento
Relações Internacionais

05
06
07
08
13
20
25
28
29
31
33
34
39
44
50
51
53
58



52016 - 2017

Já trilhamos 18 meses dessa jornada que 
se iniciou em maio de 2016, quando a atual 
composição da Diretoria Executiva Nacional 
assumiu a gestão dos Escoteiros do Brasil. 
Desde então, foram muitos os desafios e as 
conquistas coletivas. Assim, exatamente no 
meio do mandato de 36 meses outorgado 
pelo Conselho de Administração Nacional, 
apresentamos uma visão geral de tudo o 
que já foi possível construir, permitindo 
que a associação possa refletir sobre os 
avanços experimentados, preparando-se 
para as novas metas a alcançar e os novos 
obstáculos que vamos certamente superar 
juntos na segunda parte dessa caminhada.

De início, queremos agradecer pela 
dedicação de todos em favor do Escotismo 
Brasileiro. Imbuídos da vontade de “Crescer 
para Transformar”, atingimos recentemente 
a marca histórica de 100 mil associados! Esta 
conquista é de todos nós: Diretoria Executiva 
Nacional, Conselho de Administração Nacional, 
Diretorias Regionais, Áreas Geográficas, 
Distritos, Grupos Escoteiros, Seções Autô-
nomas, Serviço Escoteiro Profissional e de 
cada associado individualmente.

O Movimento Escoteiro está em festa e 
devemos nos orgulhar desse marco tão 
significativo! 

Ao aumentarmos o efetivo, cresce a 
possibilidade de atuação da nossa 
organização como agente de transformação 
da realidade, nos tornamos mais conhecidos 
e reconhecidos pela relevância do trabalho 
educativo que desenvolvemos e cresce 
também a necessidade de inovarmos em 
nossa atuação.

Este relatório conta um pouco das razões 
que temos para celebrar e, também, como 
temos encarado o desafio de inovar. 
Desejamos que ele sirva de inspiração 
para o alcance dos novos desafios que nos 
aguardam nos próximos 18 meses.

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR!

Alessandro Garcia Vieira

Mensagem da DEN
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INTRODUÇÃO

A avaliação do trabalho desenvolvido deve 
ser um processo constante para que se 
identifiquem as oportunidades e desafios, 
permitindo à associação se reinventar a cada 
momento. O relatório dos últimos 18 meses 
de gestão visa dar transparência às ações 
e promover uma reflexão sobre os próximos 
passos que serão dados rumo ao crescimento 
e desenvolvimento do Movimento Escoteiro.

Convidamos você a conhecer o trabalho 
desenvolvido até então e a projetar, juntos, o 
futuro dos Escoteiros do Brasil.
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MÉTODOS EDUCATIVOS 
A Diretoria de Métodos Educativos tem a 
competência de produzir instrumentos para 
contribuir na aplicação do escotismo nas 
Unidades Escoteiras Locais.
Para isso é composta pelas áreas de 
Programa Educativo, Gestão de Adultos, 
Atividades Especiais e Eventos.
Também apoia as ações do Núcleo Nacional 
de Jovens Líderes e coordena os programas 
Mensageiros da Paz e Escoteiros do Mundo.
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REDE NACIONAL DE PROGRAMA EDUCATIVO

Composta por pessoas indicadas pelas 
regiões escoteiras, tem como principais 
objetivos apoiar as ações da ENAP, integrando 
grupos específicos de trabalho, colaborar 
na elaboração de materiais educativos e 
compartilhar boas práticas de atividades 
escoteiras e aplicação do Programa 
Educativo.

Programa Educativo 
POLÍTICA NACIONAL DE PROGRAMA 
EDUCATIVO

Documento norteador que traz os conceitos 
gerais, princípios, elementos e orientações 
operacionais relacionadas ao Programa 
Educativo dos Escoteiros do Brasil.

PLANO DE AÇÃO CONTRA O BULLYING 

Material disponibilizado pela Região 
Interamericana e traduzido com apoio da 
Rede Nacional de Programa Educativo.

VÍDEOS DA ÁREA DE MÉTODOS EDUCATIVOS

Foram disponibilizados 5 novos vídeos, 
sendo três promocionais (Ramo Escoteiro, 
Ramo Sênior e Ramo Pioneiro) e 2 da 
série “Escotismo na Prática” (Cerimônia de 
Promessa e Cerimônia do Compromisso 
Sênior).
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CARTILHA COMO FALAR COM OS PAIS

E-book destinado aos escotistas e dirigentes, 
traz informações e dicas para fortalecer o 
relacionamento entre os escotistas e os pais

CAÇADA NACIONAL DO RAMO LOBINHO

Atividade proposta pela Equipe Nacional 
do Ramo Lobinho, ocorreu de forma 
descentralizada entre os meses de outubro 
e dezembro de 2016. O tema da atividade foi 
“Um centenário, muitas pegadas”.

NOVA EDIÇÃO DO GUIA DE ESPECIALIDADES

Revisado pela Equipe Nacional de 
Especialidades em 2016, totalmente 
repaginado, em novo formato, contando com 
novas especialidades. No período foram 
lançadas 12 novas especialidades. 

GUIA DAS INSÍGNIAS DE INTERESSE ESPECIAL 
DO RAMO SÊNIOR

Contém informações e dicas sobre como 
realizar as atividades e conquistar as Insígnias 
do Cone Sul, Lusofonia e Insígnia do Desafio 
Comunitário.

REVISÃO DO GUIA DA AVENTURA ESCOTEIRA – 
RUMO E TRAVESSIA

Publicação revisada, contendo as principais 
atualizações, insígnias e novidades do Ramo 
Escoteiro.

INSÍGNIA DO CENTENÁRIO DO RAMO LOBINHO

Adoção do distintivo, conforme previsto pela 
Organização Mundial do Movimento Escoteiro.
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REUNIÃO DA EQUIPE NACIONAL DE PROGRAMA 
EDUCATIVO

Realizada na cidade de Florianópolis/SC, 
entre os dias 26 e 28/08/16.

CONGRESSO INTERNACIONAL MARISTA DE 
EDUCAÇÃO

Evento realizado em Recife, entre os dias 
11 a 14/10/16, contou com um estande dos 
Escoteiros do Brasil.

FORO EDUCATIVO SCOUT

Realizado na cidade de Brasília, entre os dias 
27 e 29 de janeiro de 2017.  O evento reuniu 32 
participantes, de 11 países, responsáveis por 
projetar e implementar políticas e estratégias 
educativas, em suas associações nacionais.

PESQUISA ALCANCE E IMPACTO DO 
PROGRAMA EDUCATIVO

Pesquisa realizada via Sistema Paxtu, 
entre abril e junho de 2017, contou com a 
participação de jovens e escotistas de todos 
os ramos.

SEMANA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA DO 
BANCO CENTRAL

Realizada em Brasília entre os dias 08 e 09 
de maio de 2017, contou com representantes 
dos Escoteiros do Brasil em suas atividades 
e oficinas. 

REUNIÕES DE REDE DO CONE SUL - REGIÃO 
INTERAMERICANA

Realizadas na cidade de Cochabamba – 
Bolívia, entre os dias 28 e 30 de abril de 2017. 
Reuniu as redes de Programa de Jovens, 
Envolvimento Juvenil, Adultos, Comunicação e 
Desenvolvimento Institucional.

INSÍGNIA DOS MARES LIMPOS

Insígnia lançada em parceria com a ONU, no 
mês de setembro de 2017, com o objetivo de 
incentivar os lobinhos, escoteiros, seniores 
e pioneiros a reduzirem o consumo de 
plásticos por meio do “Desafio Menos 1 Lixo/
Mares Limpos”.
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1° SEMINÁRIO REGIONAL DE PROGRAMA 
EDUCATIVO

Realizado na cidade de Curitiba entre os dias 
16 e 17/09/17, contou com a participação do 
Gerente de Métodos Educativos e do Gerente 
de Programa Educativo nas palestras magnas. 

1° CONGRESSO FIESP DE EDUCAÇÃO E 
CIDADANIA DIGITAL

Realizado em São Paulo, no dia 19/09/17, contou 
com a participação de dois representantes 
dos Escoteiros do Brasil.  

VIAGEM ESTUDO E DESENVOLVIMENTO EM 
ASSOCIAÇÕES ESCOTEIRAS

Viagem de pesquisa sobre Programa 
Educativo realizada junto às associações de 
Portugal, Espanha e Reino Unido, realizada 
em outubro de 2017.

APLICATIVO mAPPa

Novos aplicativos, interconectados com o 
sistema Paxtu, disponíveis para jovens e 
escotistas de todos os ramos.
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Comemoração do Centenário do Ramo 
Pioneiro

Para apoiar as comemorações do Centenário 
do Ramo Pioneiro, que acontecerá em 
setembro de 2018, composta uma comissão 
formada por pioneiros e pioneiras, que 
sugeriu um conjunto de atividades, já 
lançadas no Boletim 1, com propostas de 
realizarmos, no próximo ano, um Indaba 
Nacional do Ramo Pioneiro, a Vigília Nacional 
Pioneira, o Dia de Ação Comunitária Regional 
e o Mutirão Pioneiro Nacional, além de 
lançarmos documentos com propostas de 
atividades pelas Unidades Escoteiras Locais 
e as Regiões Escoteiras.

Lançamento da INSÍGNIA DO APRENDER

A Insígnia do Aprender foi lançada, e incluída 
entre as Insígnias de Interesse Especial, 
com objetivo de reforçar a capacidade de 
crianças, adolescentes e jovens de pensar 
autonomamente, aprimorando a própria 
capacidade de aprender.
A insígnia oferece atividades que trabalham 
as competências de formar conceitos 
de maneira consistente; a capacidade de 
memorizar informações; a capacidade de 
definir objetivos e prioridades; a valorização 
e organização do tempo; e o aprimoramento 
das habilidades de aprendizagem.
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Gestão Adultos 
• Ficha Técnica – Cerimônia de Entrega da Insígnia de Madeira;
• Ficha Técnica – 8 Passos do Assessor Pessoal de Formação;
• Marco de Referência da Insígnia de Madeira;
• Módulo de Aperfeiçoamento – Módulo SIGUE Dirigentes e Escotistas;
• Módulo de Aperfeiçoamento – Acolhimento de Jovens e Adultos;
• Módulo de Aperfeiçoamento – Avaliação da Progressão Pessoal;
• Módulo de Aperfeiçoamento – Postura do Adulto;
• Guia de Captação de Adultos – Publicação de apoio às UEL para 
captação de adultos no Movimento Escoteiro.

• Unidade Didática – Prevenção ao Uso de Drogas - Em cumprimento 
do Item 1.4.4 do Plano Estratégico;
• Unidade Didática - Compreendendo o Conceito de Bullying - Em 
cumprimento do Item 1.4.4 do Plano Estratégico.
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• Consolidação do conteúdo do CTMAR  
08/2017 - Atendendo à resolução 03/2017 – 
CAN, o documento apresenta informações 
sobre a organização e aplicação da etapa 
presencial do Curso Técnico da Modalidade 
do Mar.
• Inclusão de novos conteúdos na área do 
formador – Apresentações de apoio – Jogos.
• Exercícios para Formação – Quebra-
Cabeças (Princípios, Propósito e Método) - 
Com o objetivo de subsidiar a boa aplicação 
das unidades didáticas. O Nível Nacional 
publica periodicamente materiais de apoio 
ao formador.
• Guia – Como lidar com as características 
essenciais das pessoas com deficiência - 
O material informa sobre qual a postura 
adequada no desenvolvimento do trabalho 
com pessoas com deficiência.

• Guia – Agitando! - Material de apoio ao 
formador que contém dinâmicas rápidas 
para a aplicação em atividades de formação.
• Revisão dos conteúdos e materiais dos 
Cursos de Formadores 1 e 2.
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Projeto de gestão com enfoque em 
Competências

O projeto de gestão com enfoque em 
competências, que deverá apoiar a captação, 
seleção, formação e acompanhamento 
dos escotistas e dirigentes. Para isso já foi 
finalizada a descrição de cargos e funções, e 
respectivas competências, para o Nível Local. 
O mesmo material, para os níveis Regional 
e Nacional, encontra-se em processo de 
revisão.
O texto da Política Nacional de Gestão de 
Adultos já foi encaminhado para o CAN, e os 
conteúdos dos cursos de formação, para as 
linhas de Escotista e Dirigente, está sendo 
analisado pelas equipes de trabalho.
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Educação a distância 
PLATAFORMA EAD

Ferramenta lançada com o objetivo de 
promover a educação a distância como 
recurso complementar aos processos 
formativos dos Escoteiros do Brasil.

LANÇAMENTO DO EAD (AUTOINSTRUCIONAL) 
– ASSESSOR PESSOAL DE FORMAÇÃO

Participação de 1938 voluntários. Módulo com 
o objetivo de capacitar voluntários com as 
informações básicas sobre a atuação nesta 
função dentro de uma Unidade Escoteira 
Local.

LANÇAMENTO DO EAD (AUTOINSTRUCIONAL) 
– DIRETOR DE MÉTODOS EDUCATIVOS

Participação de 822 voluntários. Módulo com 
o objetivo de capacitar voluntários com as 
informações básicas sobre a atuação nesta 
função dentro de uma Unidade Escoteira 
Local.
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REUNIÃO COM A EQUIPE NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Reunião periódica para a organização das 
ações da equipe de Educação a Distância 
realizada no Rio de Janeiro, nos dias 04 e 
05/08/17.

MÓDULOS DE APERFEIÇOAMENTO – CICLO DE 
PROGRAMA

• 10 turmas realizadas (8 Nacionais e 2 
Regionais – PR e GO);

• Mais de 200 participantes.

MÓDULO DE APERFEIÇOAMENTO – ASSESSOR 
PESSOAL DE FORMAÇÃO

• 70 participantes;

• Iniciativa promovida para ampliar a utilização 
da Plataforma de Educação a Distância dos 
Escoteiros do Brasil.

LANÇAMENTO DO MÓDULO DE FORMAÇÃO 
DE TUTORES EM EAD (OFERTA ÀS REGIÕES 
ESCOTEIRAS)

Iniciativa prevista para a formação de novos 
tutores em Educação a Distância visando 
a capilarização das ações e utilização da 
ferramenta pelas Regiões Escoteiras.
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Cursos de Formação Realizados 

CURSO DE FORMADORES 1 E 2 – 2016 

• CF 1 – Porto Alegre – 32 participantes
• CF 2 – Porto Alegre – 23 participantes
• CF1 – Fortaleza – 31 participantes

CURSOS DE FORMADORES 1 E 2 – 2017 

• CF1 - Minas Gerais – 31 participantes
• CF2 – Minas Gerais – 36 participantes
• CF1 – Paraná – 33 participantes

Participação de formadores das áreas 
geográficas: Sul, Sudeste, Centro-Oeste e 
Nordeste na equipe.

Participação de cursantes de todas as áreas 
geográficas do país.

Presença da Região Interamericana nos 
cursos de Minas Gerais.

Nenhum dos cursos avaliado com conceito 
menor que 4 em escala 5.

CURSO PRELIMINAR – Pernambuco - 08/2016
CURSO PRELIMINAR – Benjamin Constant/AM 
– 10/2016 – 20 participantes 
CURSO BÁSICO – Benjamin Constant/AM – 
10/2016 – 12 participantes 
CURSO BÁSICO TOCANTINS – 05/2017 – 16 
Cursantes
CURSO PRELIMINAR ALAGOAS -  07/2017
CURSO PRELIMINAR TOCANTINS – 09/2017 – 
13 Participantes
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Atividades Especiais
Mutirão Nacional Escoteiro de Ação 
Comunitária – 2016

• Total de UEL participantes: 582;
• Total de atividades cadastradas: 816;
• Total de associados participantes: 26.187;
• Total de beneficiados: mais de 620.000;
• Distintivos vendidos até o momento: 14.237.

Mutirão Nacional Escoteiro de Ação 
Ecológica – 2016

• Total de UEL participantes: 766;
• Total de atividades cadastradas: 1.121;
• Total de associados participantes: 32.507;
• Total de beneficiados: mais de 180.000;
• Distintivos vendidos: 21.125.

Jamboree on the internet /JOTI – 2016

• Total de UEL participantes: mais de 500;
• Total de bases cadastradas: 1.131;
• Total de associados participantes: 23.931;
• Distintivos vendidos: 15.225.

Jamboree on the air /JOTA – 2016

• Total de UEL participantes: 173;
• Total de estações cadastradas: 280;
• Total de associados participantes: mais de 
14.000;
• Distintivos vendidos: 5.238.
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Mutirão Nacional Escoteiro de Ação 
Ecológica – 2017

• Total de UEL participantes: 853;
• Total de atividades cadastradas: 1.223;
• Total de associados participantes: 39.292;
• Total de beneficiados: mais de 150.000;
• Distintivos vendidos até o momento: 27.010.

Mutirão Nacional Escoteiro de Ação 
Comunitária – 2017

• Total de UEL participantes: 722;
• Total de atividades cadastradas: 896;
• Total de associados participantes: 34.163;
• Total de beneficiados: mais de 1.000.000;
• Distintivos vendidos até o momento: 15.332.

60º Jamboree on the Air/JOTA – 2017

• Total de UEL participantes: 217;
• Total de estações cadastradas: mais de 150;
• Total de associados participantes: 7.638;
• Distintivos vendidos até o momento: 2.515.

21º Jamboree on the internet /JOTI – 2017
• Total de UEL participantes: 868;
• Total de bases cadastradas: 1.271;
• Total de associados participantes: 38.270;
• Distintivos vendidos até o momento: 8.465.
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27º ELO Nacional – 2017

• Total de UEL participantes até o momento: 
314;
• Total de atividades cadastradas: 343;
• Total de associados participantes: 9.199;
• Distintivos vendidos até o momento: 4.124.

Projeto EducAÇÃO ESCOTEIRA

EducAÇÃO ESCOTEIRA é um projeto dos 
Escoteiros do Brasil, para ser realizado 
anualmente no mesmo sistema dos Mutirões, 
promovenso atividades, nos ambientes das 
escolas, que que contribuam para articular 
conhecimentos propostos pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais com uma 
vivência prática e atraente, auxiliando na 
assimilação e compreensão desse conteúdo.

A primeira edição, que também versou sobre 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, 
registrou os seguintes números:

• Total de UEL participantes: 329;
• Total de atividades cadastradas: 357;
• Total de associados participantes: 11.242;
• Distintivos vendidos até o momento: 5.565.
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2016: 676
2017: 625

2016: 353
2017: 324

2016: 134
2017: 119

2016: 296
2017: 316

Certificação

Cruzeiro do sul Lis de Ouro Escoteiro da Pátria Insígnia B.P. Insígnia de Madeira

*Os números de 2017 são parciais, até o início de Outubro.

2016: 1486
2017: 1368
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2016
• Bons Serviços 5 anos: 270
• Bons Serviços 10 anos: 186
• Bons Serviços 15 anos: 96
• Bons Serviços 20 anos: 94
• Bons Serviços 30 anos: 45
• Bons Serviços 40 anos: 16
• Gratidão Bronze: 476
• Gratidão Prata: 136
• Gratidão Ouro: 143
• Cruz de São Jorge: 49
• Fraternidade Mundial: 0
• Velho Lobo: 10                                                                                                          
• Tucano de Prata: 6
• Lobo Guará: 13
• Tiradentes: 5
• Tapir de Prata: 5
• Cruz de Valor Bronze: 5
• Cruz de Valor Prata: 0 
• Cruz de Valor Ouro: 1 
• Pin do Cônjuge: 28
• Troféu Longevidade: 31
• Diploma de Mérito: 203

2017
• Bons Serviços 5 anos: 216
• Bons Serviços 10 anos: 175
• Bons Serviços 15 anos: 114
• Bons Serviços 20 anos: 87
• Bons Serviços 30 anos: 37
• Bons Serviços 40 anos: 16
• Gratidão Bronze: 317
• Gratidão Prata: 79
• Gratidão Ouro: 95
• Cruz de São Jorge: 27
• Fraternidade Mundial: 2
• Velho Lobo: 3                                                                                                          
• Tucano de Prata: 8
• Lobo Guará: 4
• Tiradentes: 4
• Tapir de Prata: 5
• Cruz de Valor Bronze: 4
• Cruz de Valor Prata: 2 
• Cruz de Valor Ouro: 0 
• Pin do Cônjuge: 47
• Troféu Longevidade: 36
• Diploma de Mérito: 26

*Os números de 2017 são parciais, até o início de Outubro.
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Eventos 
Data Eventos Nacionais e Internacionais 2016 Participantes

19 a 21/05/16 4º Encontro de Profissionais Escoteiros (Curitiba/PR)     45

9 a 11/07/16 1º ECO – Encontro Centro Oeste de Escotistas e Dirigentes        97

16 a 21/07/16 14ª Aventura Nacional Sênior (Aracruz/ES) 1358

15 e 16/09/16 12º ENED – Encontro Nordeste de Escotistas e Dirigentes 40

8 a 9/10/16 4º EDEN – Encontro de Dirigentes e Escotistas do Norte       51

12 a 14/10/16 Indaba do Centenário do Ramo Lobinho (Curitiba/PR) 240

12 a 15/10/16 Encontro Nacional de Jovens líderes (Manaus/AM) 29

27/12/16 a 
2/01/17 

2º Interamerican Campori Scout e o 15º Jamboree 
Interamericano - “JamCam”

190

4º Encontro de Profissionais Escoteiros

Em maio de 2016, 45 pessoas participaram 
do 4º Encontro de Profissionais Escoteiros 
em Curitiba/PR. Estiveram presentes 
profissionais do Escritório Nacional, assim 
como a Diretoria Executiva Nacional.  Além 
de conhecer a infraestrutura do Escritório 
e o funcionamento de cada área, os 
participantes ainda debateram temas como 
o atendimento aos associados, ferramentas 
de comunicação, elaboração de projetos e 
ferramentas de gestão de qualidade.
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Data Eventos Nacionais e Internacionais 2017 Participantes

11 a 12/02/17 ENAMAR 30

21 a 23/04/17 23º Congresso Escoteiro Nacional (Goiânia/GO) 281

29 a 30/04/17 Grande Jogo Aéreo 1942

30/04/17 14ª Romaria Nacional Escoteira (Aparecida/ SP) 527

8 a 9/07/17
2º ECO – Encontro de Escotistas e Dirigentes do Centro 
Oeste (Cuibá/MT)

48

22 a 23/07/17 Grande Jogo Naval 615

25 a 2/08/17 15th World Scout Moot - Islândia 321

7 a 18/08/17
13º Fórum Mundial de Jovens e 41º Conferência Escoteira 
Mundial - Azerbaijão

26

15 e 16/09/17
13º ENED – Encontro Nordeste de Escotistas e Dirigentes 
(Porto Velho/RO).

160

30 a 1/10/17   Seminário Nacional Mensageiros para a Paz 20

8 a 9/10/17
 5º EDEN – Encontro de Dirigentes e Escotistas do Norte 
(Rio Branco/AC)

60

12 a 15/10/17 Encontro Nacional de Jovens Líderes (Porto Alegre/RS) 53

14ª Aventura Nacional Sênior
 
Realizada em Aracruz/ES, entre os dias 16 e 
21/07/2016, a 14ª Aventura Nacional Sênior 
reuniu cerca de 1500 participantes de todo 
o país para cinco dias de atividades. Entre 
elas, a construção de uma embarcação 
para navegar pelo Rio Piraquê-Açu, com 
pernoite em uma tribo indígena, foi a grande 
atração. O apresentador Celso Cavallini 
participou da abertura do evento e curtiu 
com nossos jovens a experiência de navegar 
a própria embarcação. No evento também 
aconteceram visitas ao Projeto Tamar, 
Convento da Penha e a praias da região de 
Vitória.
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23º Congresso Nacional Escoteiro
 
Em abril, Goiânia/GO foi sede do 23º Congresso 
Nacional Escoteiro, da 24ª Assembleia 
Nacional Escoteira e do 22º Fórum Nacional 
de Jovens Líderes dos Escoteiros do Brasil.
Um momento de atualização, debate e 
troca de experiências em um ambiente 
onde foram realizadas oficias práticas, 
palestras, exposições e workshops, tais 
como: Apresentação da Insígnia do Aprender 
e Projeto EducAção Escoteira, Apresentação 
sobre os novos aplicativos, Oficina sobre 
Escotismo e Desenvolvimento Sustentável, 
Simpósio Inter-Religioso, Apresentação sobre 
o Projeto Multiplica, Oficina sobre Mobilização 
de Recursos, Oficina sobre Coeducação, 
Seminário sobre o Panorama Internacional 
do Escotismo, Oficina sobre Campos Escolas, 
além da Palestra Magna com Eduard Vallory. O 
evento foi uma oportunidade para se atualizar 
sobre assuntos relevantes do Escotismo e 
confraternizar entre irmãos escoteiros.

7º Jamboree Nacional Escoteiro
/1º Jamboree Lusófono

O 7º Jamboree Nacional Escoteiro, que 
acontecerá em Barretos – SP, está sendo 
organizado para oferecer, além do já 
consagrado padrão de qualidade, uma 
nova concepção na sua estrutura, de tal 
maneira que os próprios membros da Tropas 
confeccionem suas refeições.
Além disso, atendendo ao que foi acordado 
com a CEL – Comunidade Escoteira Lusófona, 
este será o primeiro Jamboree destinado aos 
escoteiros dos países de língua portuguesa, 
valorizando a fraternidade e valorizando 
nossa identidade.
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GESTÃO INSTITUCIONAL 
A Gestão Institucional tem a responsabilidade 
de manter organizado e disponibilizar os 
meios e recursos de forma eficiente para 
o bom desempenho de todos os setores da 
instituição.

Sua atuação é dedicada também à busca 
da satisfação plena dos associados e 
colaboradores, auxiliando e fornecendo 
dados para tomada de decisões estratégicas.

Sob o aspecto financeiro, engloba o conjunto 
de ações e procedimentos administrativos 
utilizados para o planejamento, análise 
e controle das atividades financeiras e a 
administração dos recursos provenientes da 
Loja Escoteira.
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A Loja dos Escoteiros do Brasil representa 
uma fonte importante de receita. Ela pode 
ser considerada um negócio social, pois todo 
o seu superávit é reinvestido para promover 
a inclusão de mais crianças, adolescentes e 
jovens no Movimento Escoteiro do Brasil.

Loja Virtual com Reputação Medalha de Ouro 
no e-bit (2016); - Probabilidade de 80% dos 
consumidores voltarem a comprar no site e 
80% das entregas feitas dentro do prazo.

Loja Escoteira
Política Comercial – Atualização da Política 
Comercial que visa proteger o mercado e as 
marcas escoteira.

Loja Conceito do Distrito Federal.

Montagem de loja itinerante nos Eventos: 
Aventura Sênior, Assembleias PR, SC e 
Nacional, Jogos da Fraternidade e Indaba 
Ramo Lobinho. 

Fechamento de parceria de representação 
com a Loja Mundial para vendas na América 
do Sul.

Inauguração do Centro de Distribuição da 
Loja Escoteira.

Loja Virtual com Reputação Medalha de Prata 
no e-bit (2017); - Probabilidade de 75% dos 
consumidores voltarem a comprar no site e 
75% das entregas feitas dentro do prazo.

Atualização do Vestuário Escoteiro com 
a nova modelagem disponibilizado no 
e-commerce.
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Criação do Comitê Voluntário Comercial.

Inauguração de Lojas Conceito no Rio Grande 
do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Montagem de loja itinerante nos Eventos:  
Assembleias Nacional, PR, SP, RS, RJ e 
DF, Centenário Potiguar, ARSC, AJURI/DF, 
Centenário Maranhão, ENED/RN, Jogos da 
Fraternidade e  Grande Jogo RJ.

Abertura de distribuidor autorizado em 
Caxias do Sul, Manaus e Juiz de Fora.

Lançamento do Novo E-Commerce da Loja 
Escoteira.

Lançamento do E-Commerce: 
worldscoutshopofamerica.com

Novo Sistema de Atendimento (FAQ)
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O lançamento do novo Sistema de Gestão 
dos Escoteiros do Brasil, o Paxtu, com 
um layout mais clean e navegação mais 
intuitiva, integração com o Aplicativo mAPPa, 
acompanhamento em tempo real do Efetivo, 
e integração com o Google Maps para o 
cadastro das Atividades fora da sede.
Um sistema potente, com tecnologia que 
permitirá a criação de novos módulos e seu 
contínuo desenvolvimento para atender às 
demandas crescentes dos Escoteiros do Brasil 
em relação às ferramentas tecnológicas.

Administração e Finanças
Lançamento Página de Transparência no site.
Esse é um resultado dos direcionamentos 
estabelecidos no Planejamento Estratégico 
2016-2021 e reflete um dos nossos principais 
valores institucionais: a Transparência. 
Inicialmente estamos publicando nossas 
demonstrações contábeis, mas em breve 
teremos ainda mais novidades. Tudo para 
tornar mais visíveis e claras para todos os 
associados as nossas ações que envolvem a 
gestão e os recursos da organização.
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5º Encontro dos Profissionais Escoteiros

Evento que reuniu 35 profissionais de 8 
Regiões Escoteiras e do Escritório Nacional 
e abordou temas importantes como: a 
padronização dos processos entre os níveis 
regional e nacional, apresentação do Plano 
Nacional de Cargos, Carreiras e Salários e 
apresentação do Projeto Multiplica.

Lançamento do Canal Institucional de 
Atendimento ao Associado

Para estreitar ainda mais o contato com 
todos nossos associados, foi criado o novo 
Canal Institucional de Atendimento ao 
Associado, com um telefone 0800 (gratuito), 
o desenvolvimento de uma página de 
perguntas frequentes no site da instituição, e a 
disponibilização de um email de atendimento 
direto ao associado. Somente em 2017, 9715 
demandas feitas por esses canais foram 
atendidas. 

Investimento na Área Patrimonial

Aquisição do terreno conjugado à sede do 
Escritório Nacional, para futura expansão.

Recepção de Visitas

A recepção do Escritório Nacional agora 
conta com uma  vitrine para exposição 
de lembranças que podem ser adquiridas 
pelos nossos visitantes, e com um livro para 
registros destas visitas. 
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RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Remodelada recentemente, é responsável 
pelo relacionamento com entes 
governamentais (UPEB), empresariais, 
associados e comunidade em geral. Hoje 
ela conta com os setores de Comunicação 
e Marketing (encarregado de todas ações 
de divulgação, relacionamento e mercado), 
e de Mobilização, com as áreas de Projetos, 
Advocacy e Captação, responsáveis por 
Alianças Estratégicas com instituições 
públicas e privadas, atração de recursos para 
aplicação nos projetos criados para apoiar o 
crescimento do Movimento Escoteiro.   
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Campanhas
O setor promoveu campanhas alinhadas à 
missão dos Escoteiros do Brasil, vinculadas 
aos seus próprios eventos e temáticas 
de relevância mundial. O desenvolvimento 
destas campanhas fortalece a comunicação 
externa da organização e permite a 
aproximação e o trabalho em conjunto com 
outras Organizações importantes no Brasil.

Comunicação e Marketing

• Selo JamCam (Junho 2016);
• Outubro Rosa (2016);
• Novembro Azul (2016);
• Maratona Germ Kombat, em parceria com 
Edukatu (Fevereiro 2017);
• Hora do Planeta (Março 2017);
• Maio Amarelo – Atenção pela vida (2017);
• Junho Verde (2017 - #escoteirosdobrasil, 
#junhoverde #limpa brasil);
• Partiu Doar Sangue (2017);
• Mares Limpos (2017), em parceria com a ONU 
e programa Menos1Lixo. 
• Lançamento mAPPa; 
• Outubro Rosa 2017.
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COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Ações que levam a organização para 
outros setores da sociedade e aproxima os 
diferentes públicos.

• Produção do Relatório Anual 2016 com todas 
as atividades desenvolvidas no ano;

• Celebração de datas como Dia do Lobinho, 
Dia Internacional da Não-violência, Dia da 
Juventude do Brasil, Dia da Independência, 
Aniversário do Escotismo no Brasil, entre 
outros, reforçando nossos valores;

• Visita do CANAL SAPS do Youtube nos 
promoveu para muitos jovens nas redes 
sociais e aproximou o Escritório Nacional 
ainda mais dos Grupos Escoteiros.

A Campanha Mares Limpos começou de um 
contato que ficou muito estreito com a ONU 
Volunteers. Essa parceria já proporcionou 
uma capacitação sobre os ODS em 2016, uma 
carta de recomendação para o Prêmio AG 
FUND, além da visita ao Escritório da ONU 
em Brasília, uma possível assinatura de um 
convênio de cooperação e participação em 
mais campanhas e projetos da Organização 
das Nações Unidas.
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SITE

• 374 notícias e 43 eventos publicados;

• 4.039.526 visualizações de páginas/acessos 
por 670.816 usuários;

• Criação da página de Transparência, 
Acessibilidade;

• Criação dos hotsites MutCom, MutEco, Mop, 
7° Jamboree Nacional Escoteiro - 1° Jamboree 
Lusófono, Rede de Jóvens Líderes, Projeto 
Multiplica;  

• Disponibilização da página de Insígnias do 
Ramo Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro;

• Disponibilização do Template do site em 
WordPress;

• Disponibilização de curso EaD: Assessor 
Pessoal de Formação, Abertura de Seção 
Autônoma e Diretor de Métodos Educativos;

• Implantação de novo sistema para Concurso 
de Fotografias;

• Lançamento do BPic: plataforma de 
compartilhamento de fotos escoteiras para 
todos os associados dos Escoteiros do Brasil.
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IMPRENSA

Inserção de 386 matérias nos mais diversos 
meios de comunicação no período de maio 
de 2016 a outubro de 2017;

REDES SOCIAIS 

• + 58% nos seguidores das redes sociais;

• 17.823  novas curtidas no facebook;

• Cerca de 400 publicações por semestre.
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Eventos

Realização do 4º Encontro Nacional de 
Comunicação Escoteira, com a criação da 
Rede Nacional de Comunicação. (Novembro 
2016)
Local: São Paulo (SP);
Participantes: 23 associados dos estados 
do Amazonas, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo 
e Rio de Janeiro e profissionais do Escritório 
Nacional.

Realização do 1º Workshop de Comunicação 
e Marketing do Escritório Nacional, com a 
discussão do Novo Modelo de Comunicação 
dos Escoteiros do Brasil. (Outubro 2017).  
Local: Curitiba (PR);
Participantes: 12 membros da área de 
Relações Institucionais e mais 15 integrantes 
de outras equipes do Escritório Nacional e 
Loja Escoteira.
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Reestruturação da Área

Reestruturação e consolidação da área 
de Mobilização em três frentes:  Projetos, 
Captação, Conselhos de Direitos (Advocacy).

Assessoria às Regiões Escoteiras

Com objetivo de auxiliar as regiões 
escoteiras de todo o Brasil a se inscreverem 
nos conselhos de direitos de seus estados, 
propor projetos e participar de editais, a área 
de mobilização iniciou um trabalho intenso 
de aproximação. 

Trabalhar em parceria com as Regiões 
Escoteiras, visando a aprovação de projetos e 
inscrição nos Conselhos Estaduais do Direito 
da Criança e do Adolescente em todo o país 
é possibilitar a captação de recursos pelo ME 
no Brasil. 

Até o momento, as assessorias realizadas 
foram às regiões: Paraíba, Pará, Distrito 
Federal, Bahia e Maranhão.
E duas Regiões com projetos aprovados no 
Conselho Estadual de Direitos da Criança e 
do Adolescente, são elas: Paraná e São Paulo.

Mobilização - Projetos PROJETOS APROVADOS

Educação para Garantia de Direitos 
(Aprovado no Paraná/2016 e São Paulo/2017)

O Objetivo do projeto é o de promover 
e garantir os direitos de crianças e 
adolescentes, em especial, à liberdade, 
respeito e dignidade, através da oferta de 
atividades educativas para escolas públicas, 
entidades de acolhimento institucional 
e entidades que atuem com serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculos.

Fonte financiadora: FIA/PR (CEDCA-PR);
Valor dos projetos: R$ 1.001.663,40;

Fonte financiadora: FIA/SP (Condeca) ;
Valor dos projetos: R$ 1.252.079,25;

Aprovado para captação;

Importante ressaltar que este projeto 
faz parte da estratégia de crescimento 
dos Escoteiros do Brasil. Pretende-se 
replicá-lo em todos os Estados do País, 
oferecendo o escotismo a crianças 
e adolescentes em vulnerabilidade e 
aumentando, consideravelmente, o 
número de associados em todo do país.
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 WebTV Jornada Escoteira / 2017 
O objetivo deste projeto é de desenvolver 
10 programas de TV, com veiculação na 
web, com objetivo de sensibilizar e ampliar 
o conhecimento da sociedade a respeito do 
programa educacional desenvolvido pelos 
escoteiros.

Fonte financiadora: Itaipu Binacional;
Valor captado: R$140.000,00.

Educação Escoteira para a Sustentabilidade 
2017 
Este projeto tem como objetivo proporcionar 
educação não-formal para a sustentabilidade 
por meio do Programa Multiplica, em 
contraturno escolar, a 80 crianças e 
adolescentes em vulnerabilidade social, 
moradoras da região da Borda do Campo de 
São Sebastião no município de São José dos 
Pinhais, no Paraná. 

Fonte financiadora: FIA/PR (Edital 002/2017); 
Valor captado: R$100.000,00;
Parceiros Institucionais: Instituto Renault e 
Associação Borda Viva.
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Plataforma Mobiliza Escoteiros 2017

O Objetivo da plataforma é o de aprimorar 
a mobilização e gestão de recursos públicos 
e privados, nacionais e internacionais, além 
de incentivar e expandir conteúdos que 
contribuam para a formação das Regiões 
para que mobilizem recursos, tornando 
possível a elaboração de projetos, com foco 
na educação de crianças, adolescentes 
e jovens e do crescimento do Movimento 
Escoteiro.

A plataforma está embasada no questionário 
aplicado junto aos presidentes das 
Regiões Escoteiras. Desta forma buscamos 
contemplar todas as informações coletadas 
neste espaço virtual.
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PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS DE DIREITOS 
(ADVOCACY)

Um ponto de ação desta gestão foi o 
fortalecimento do trabalho dos Escoteiros do 
Brasil nos Conselhos de Direitos, discutindo as 
políticas públicas para a infância e juventude 
(advocacy).

Eleições CONANDA e CONJUVE
Realizamos em 2017 as eleições para 
representação nos conselhos da infância 
e adolescência (CONANDA) e da Juventude 
(CONJUVE).

Eleito CONANDA: Vanderson Vinício de Oliveira 
(Região de Minas Gerais).
Eleito CONJUVE: Pedro Henrique dos Santos 
Alves (Região Rio Grande do Norte).

Participação no Fórum DCA/Paraná
Participação no fórum de direitos das crianças 
e adolescentes no Estado do Paraná.

Conquista da cadeira de Educação 
no Conjuve e Eleição como Suplente 
da Secretaria do Forum Nacional DCA 
(Direitos da Criança e do Adolescente).

Conquista da cadeira de Conselheiro pela 
Região do Pará no CEDCA-PA.
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Mobilização - Captação
CONVÊNIOS 
Parcerias com empresas para oferecer 
benefícios e descontos aos associados.

2016

2017
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CAPTAÇÃO - IMPOSTO DE RENDA

2016

Gincana Cultural
Captado IRPJ– R$ 64.274,29.

Educação para a Garantia de Direitos
Captado IRPJ – R$100.078,42.

2017

Educação para a Garantia de Direitos
Captado IRPF/IRPJ – R$40.386,00.

CAPTAÇÃO DIRETA

Projeto da Ucrânia
Captado 2016– R$20.758,63
Captado 2017– R$6.249,00

CAPTAÇÃO INDIRETA

DESCONTOS SOFTWARE 2016 - R$9.576,00
DESCONTOS SOFTWARE 2017 - R$12.942,00
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

Uma estratégia da área de relações 
institucionais é a de estar presente em 
eventos estratégicos, mapeando possíveis 
parceiros para programas e projetos dos 
Escoteiros do Brasil.

FIFE
O Fórum Interamericano de Filantropia 
Estratégica é uma iniciativa do Instituto 
Filantropia que tem como objetivo reunir 
temas variados voltados à gestão do Terceiro 
Setor, envolvendo aspectos da legislação, 
contabilidade, comunicação, administração, 
voluntariado e assistência social. O evento 
dura quatro dias e traz profissionais 
brasileiros e estrangeiros dessas áreas de 

atuação para compartilhar conhecimento 
com os participantes.
O Fórum Nacional Eólico 
Principal ponto de encontro político-
econômico entre governo e empreendedores 
no setor de energia eólica. Em sua última 
edição reuniu mais de 820 participantes 
em dois dias de intensos debates, troca de 
conhecimento e relacionamento.

4 TH Responsible Management Education 
Research Conference. 
O objetivo da 4ª Conferência RMER foi 
promover o intercâmbio de conhecimento e 
as oportunidades de networking, conectando 
comunidades. 

Convite e aceite para Programa Embaixador 
do Escotismo, feito para  Celso Cavallini e Luis 
Miranda.
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Prêmio SESI ODS 2017 

Concorremos com o projeto “Educação 
Escoteira para a Sustentabilidade” na 
categoria do Terceiro Setor com outros 04 
projetos a nível Federal. O projeto representou 
o engajamento do Movimento Escoteiro com 
os princípios da ONU.
Durante a cerimônia de premiação, todos 
os projetos concorrentes receberam um 
certificado de finalista. Além disso, os 
Escoteiros do Brasil também receberam 
o Selo SESI ODS como reconhecimento da 
sua atuação em prol dos 17 objetivos do 
desenvolvimento sustentável e poderão 
utilizá-lo em seus materiais institucionais por 
01 ano.

Termo de Cooperação com o Grande Oriente 
do Estado do Maranhão

Termo de Parceria para a realização de ações 
conjuntas dirigidas às crianças, adolescentes 
e jovens do Estado para a construção de uma 
sociedade mais justa, fraterna a solidária. 
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1º Prêmio Escoteiros do Brasil de Educação 
homenageia Anísio Teixeira

O Prêmio Escoteiros do Brasil de Educação 
faz parte do reconhecimento do Movimento 
Escoteiro ao trabalho de educadores em 
transformar o pensamento pedagógico e os 
métodos de ensino. Todos os anos, educadores 
ou instituições serão homenageados por 
suas ações e contribuições para o meio 
educacional. Anísio Teixeira marcou a história 
da educação brasileira por suas ações que 
promoviam a democratização do ensino. Em 
suas obras, defendeu a educação pública, 
universal, gratuita e laica de qualidade.

Câmara homenageia o Dia Mundial do 
Escoteiro

A Câmara dos Deputados homenageou em 
sessão solene, no dia 20 de abril, o Dia do 
Escoteiro.
A homenagem foi solicitada por um grupo 
de deputados, que ressaltam os valores do 
escotismo, como a solidariedade, a defesa 
do meio ambiente, e a formação de jovens 
engajados em construir um mundo melhor, 

justo e fraterno.
Projeto de lei: em 2016, a Câmara aprovou 
proposta que cria o Dia Nacional do Escotismo, 
a ser celebrado no dia 23 de abril. A matéria 
aguarda apreciação do Senado Federal.
Foi uma sessão solene solicitada pelo 
Deputado António Jacome, presidente da 
Frente Parlamentar em defesa do escotismo
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E S C O T I S M OO Movimento Escoteiro reúne mais de 38 milhões de 

associados em todo o mundo e tem como propósito 

contribuir para a formação de cidadãos responsáveis, que 

compreendem a dimensão política da vida em sociedade e 

que desempenham um papel construtivo na comunidade. 

Como movimento educativo, não se envolve nas 

disputas político-partidárias. Entretanto, os princípios em 

que se baseia o Movimento Escoteiro orientam as opções 

políticas pessoais dos seus associados, formando 

cidadãos responsáveis, participantes e úteis em sua 

comunidade, mantendo-se atentos à realidade política.

Os escoteiros, desde crianças, são incentivados a 

serem leais ao seu país e amarem sua terra natal,

seu povo e sua cultura, em harmonia com a promoção

da paz, sem hostilidades entre classes sociais ou

nações. A fraternidade mundial é promovida entre

os jovens e difunde-se a ideia de cooperação

entre países e organizações.

E S C O T I S M O  N O  B R A S I L
Criada em 1924, a União dos Escoteiros do Brasil 

(Escoteiros do Brasil) é uma associação sem fins 

lucrativos e conta com mais de 80 mil filiados no Brasil, 

nos quais, mais de 18.800 são voluntários adultos.

Em constante crescimento, os Escoteiros do Brasil 

estão presentes em 585 municípios brasileiros, somando 

um total de 1.180 Grupos Escoteiros. A organização é a 

única reconhecida pela Organização Mundial do 

Movimento Escoteiro e sendo como de utilidade pública 

por meio do Decreto Federal nº 3.297/17 e como 

instituição de educação extra escolar pela Lei nº. 8.828/46.
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
Rua Coronel Dulcídio, 2107 - Bairro Água Verde

CEP 80250-100 - Curitiba - Paraná - Brasil

Tel.:(41) 3353-4732 • Fax: (41) 3090-7928

Acompanhe mais informações no site da União Parlamentar

Escoteira do Brasil: www.escoteiros.org.br/upeb.Dúvidas? Entre em contato com a
Equipe Nacional de Relações Institucionais

institucional@escoteiros.org.br

Fundamentado por um programa educacional próprio, 

utiliza a participação em atividades atraentes e variadas 

para, por meio da experiência pessoal vivenciada por cada 

criança, adolescente ou jovem, favorecer a aquisição de 

valores que nortearão a conduta e as atitudes de cada um. 

ESCOT I SM
O

O Movimento Escoteiro reúne mais de 38 milhões de 

associados em todo o mundo e tem como propósito 

contribuir para a formação de cidadãos responsáveis, que 

compreendem a dimensão política da vida em sociedade e 

que desempenham um papel construtivo na comunidade. 

Como movimento educativo, não se envolve nas 

disputas político-partidárias. Entretanto, os princípios em 

que se baseia o Movimento Escoteiro orientam as opções 

políticas pessoais dos seus associados, formando 

cidadãos responsáveis, participantes e úteis em sua 

comunidade, mantendo-se atentos à realidade política.

Os escoteiros, desde crianças, são incentivados a 

serem leais ao seu país e amarem sua terra natal,

seu povo e sua cultura, em harmonia com a promoção

da paz, sem hostilidades entre classes sociais ou

nações. A fraternidade mundial é promovida entre

os jovens e difunde-se a ideia de cooperação

entre países e organizações.

ESCOT I SM
O  NO  BR AS I L

Criada em 1924, a União dos Escoteiros do Brasil 

(Escoteiros do Brasil) é uma associação sem fins 
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GESTÃO ESTRATÉGICA
A área de Gestão Estratégica dos Escoteiros 
do Brasil tem como função gerenciar o 
Plano Estratégico e garantir que todos os 
setores da Organização o apliquem da forma 
mais otimizada possível. Além disso ela é 
responsável pela seção de Crescimento, que 
auxilia o crescimento das Regiões Escoteiras 
por meio do monitoramento de seus efetivos, 
acompanhamento de ações e elaboração 
de material de apoio de acordo com o 
Plano Nacional de Crescimento e Expansão. 
Visando agregar conhecimento sobre as 
distintas realidades, a área conta com apoio 
de representantes regionais, formando um 
núcleo ampliado. Dessa forma é possível a 
troca de ideias constantes, como a divulgação 
das boas práticas e experiências exitosas 
de cada Região, de forma que possam ser 
reproduzidas quando necessário e pertinente.
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As ações mais importantes da área nessa 
Gestão são:

PLANO ESTRATÉGICO

• Celebração do Acordo Nacional entre 
Diretoria Nacional e diretorias regionais que 
viabiliza a integração dos trabalhos dos níveis 
Nacional e Regional (Pacto Nacional);
• Monitoramento do Plano Estratégico 
Nacional com o GT do Monitoramento do CAN 
e relatórios nas reuniões do CC;
•     Os Escoteiros do Brasil vêm se aprimorando 
para garantir o melhor acompanhamento 
dos objetivos e metas estabelecidos no 
Planejamento Estratégico, bem como da 
entrega dos resultados obtidos. Para isso, 
aplicam-se ferramentas com base na web e 
interfaces que atendem a necessidade dos 
gestores, de obterem atualizações e posições 
em tempo real. Destaca-se que neste período 
obteve-se pela primeira vez dashboards 
(quadros de monitoramento de indicadores) 
para o acompanhamento pelas estruturas 
de governança da organização, garantido a 
evolução adequada do Plano Estratégico;
• Parceria com a Loja Escoteira Mundial 
firmada no Congresso Nacional Escoteiro de 
2017.

Foto: Gabriel Maçã

Planejam
ento � tratégico 2016 -2021

Recebemos,durante a Conferência Mundial 
do Azerbaijão 2017, o reconhecimento da 
WOSM (Organização Mundial do Movimento 
Escoteiro) sobre o crescimento absoluto 
dos associados dos Escoteiros do Brasil  
e como uma das três organizações de 
destaque na Região Interamericana nessa 
categoria de crescimento.
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CRESCIMENTO

• Plano Nacional de Crescimento 2016-2019;
• Realização do 1º Seminário Nacional de 
Crescimento dos Escoteiros do Brasil (2016);
• Desenvolvido, de forma participativa (com 
representantes das Regiões Escoteiras), do 
Plano Nacional de Crescimento 2016-2019 
(2016);
• Presença no Seminário Regional de Distritais 
e Crescimento e Expansão (2017);
• Projeto Movidos pelo Escotismo – 2ª Edição, 
as Regiões com atividades aplicadas foram: 
AC, AP, PA e RO (4 a 7 de julho 2016);
• Projeto Movidos pelo Escotismo – 3ª Operação/
Rondon em parceria UEPG - Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, aplicado em 7 

Em 2016 crescemos no maior percentual 
dos últimos 25 anos da história da nossa 
associação. E em 2017 não perdemos o 
ritmo - já ultrapassamos a marca de 100 
mil associados!!!

Total por Ano

municípios da região norte do Paraná (20 a 22 
de julho de 2017): gerou a abertura de duas 
Unidades Escoteiras Locais;
• Treinamento de Animadores Territoriais 
das Regiões Escoteiras do DF e GO (15 e 16 
dezembro de 2016);
• Capacitação e atualização dos dois 
Animadores Territoriais que atuaram/atuam 
na parceria com a ACM e SESI/SP (2016 e 
2017);
• Coordenação do Curso Preliminar em 
Alagoas - incluindo aplicação de novos 
módulos de Curso de Crescimento (29 e 30 
de julho de 2017);
• Pesquisa de Evasão de associados dos 
Escoteiros do Brasil (2017).



54 Gestão Estratégica

Projeto Multiplica

• Identificação de boas práticas de estruturas 
escoteiras simplificadas de Associações 
Escoteiras Nacionais Estrangeiras;
• Desenho, elaboração e publicação de 
documentos sobre o Projeto Multiplica, de 
crescimento, voltado à expansão das Unidades 
Escoteiras pelo país, com obtenção de apoio 
de parceiros externos e a desburocratização 
de processos;
• Modelo de piloto do Projeto Multiplica com 
as organizações Associação Cristã de Moços 
- ACM/SP, Serviço Social da Indústria - SESI/
SP, Conselho Estadual de Defesa da Criança 
e do Adolescente - CEDCA/PR e Igreja do 
Evangelho Quadrangular - IEQ/PR;
• Parcerias desenvolvidas/firmadas com 
organizações diversas para abertura de 
novas Unidades Escoteiras Locais, tais 
como: Maçonaria, Secretaria de Educação 
de Sergipe, Escolas Maple Bear, Marinha do 
Brasil, etc.

• Elaboração de Projeto e negociação de 
parceria para apoio ao Projeto Multiplica com 
a WOSM (Organização Mundial do Movimento 
Escoteiro);
• Produção de materiais de apoio à 
implantação do Projeto Multiplica destinados 
à instalação de UEL (vídeos, apresentações, 
guias, etc.);
• Produção de materiais de divulgação 
do Escotismo, pelo Projeto Multiplica, 
para fornecimento para todas as Regiões 
Escoteiras (folders, cartazes, etc.);
• Produção de materiais educativos 
específicos do Projeto Multiplica para envio 
para as Regiões Escoteiras (kits de novos 
materiais de programa);
• Site do Projeto Multiplica: revisão das 
informações do site em agosto de 2017. Agora 
está pronto para publicação em português 
e no processo de finalização da versão em 
inglês.

Compromisso
Autonomia

Responsabi
lidade

Essa é uma missão que o Escotismo divide com você na formação das 

crianças, adolescentes e jovens.

Traga seu filho para construir um mundo melhor com o Movimento 

Escoteiro e deixe o aprendizado na prática complementar sua educação.

Saiba mais em:

www.escoteiros.org.br

ora
das redes sociais?

Sua vida acontece

nao sao
medidas em likes?

Suas conquistas

Você quer viver
intensamente
cada experiência? 

f

Junte-se a nós. Seja escoteiro e faça partedo maior movimento de jovens do mundo! 
Saiba mais em:www.escoteiros.org.br
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Equipes de Crescimento

• Equipe Regional de Crescimento formada 
com representantes indicados por todas as 
Regiões Escoteiras;
• Constituição da Equipe Nacional de 
Crescimento para orientação e preparação de 
documentos de referência, e na articulação 
das ações estratégicas de crescimento junto 
às Regiões Escoteiras, Distritos e Equipes 
Regionais de Crescimento;
• Mapeamento, sistematização e divulgação 
de boas práticas de Regiões Escoteiras e 
Distritos para abertura de UEL: definição de 
plataforma eletrônica (Plataforma WorkPlace 
do Facebook) para interação e trocas de 
boas práticas através da Equipe Nacional de 
Crescimento;
• Encontro Regional de Crescimento e Expansão 
e de Distritais em SC, com realização da 
palestra do Projeto Multiplica e apresentação 
do Plano Nacional de Crescimento.

Projeto Apoia

• Criado um “Helpdesk” Escoteiro, telefônico 
e virtual, para realizar consultas rápidas, 
resolução de dúvidas e orientação de 
procedimentos (2016);
• Projeto Apoia, de suporte a Regiões 
Escoteiras, implementado de forma 
continuada em cinco Regiões Escoteiras: AL, 
MT, MS, SE, TO (além de ações coordenadas e 
visitas nas Regiões de AC, MA e CE); 
• Suporte e participação na realização da 
Assembleia de Fundação da Região de 
Tocantins (2017);
• Edição reduzida do Projeto Escotismo 
Amazônico, em 2017-2018, parceria com a 
Organização Escoteira Nacional da Espanha 
(ASDE), para apoio à Região do AM/ à 
população indígena. 
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GESTÃO DE PROJETOS
• Curso de Projetos (Programa Microsoft 
Project) para os gerentes do Escritório 
Nacional;
• Aquisição do programa de projetos e 
preparação para implantação da Gestão de 
Projetos;
• Administração dos Projetos de Crescimento 
da Instituição: pilotos do Projeto Multiplica 
(SP e PR), Movidos pelo Escotismo, Escotismo 
Amazônico, etc;
• Projeto Escotismo Amazônico: Cursos 
aplicado na UEB-AM;
• Movidos pelo Escotismo OPERAÇÃO RONDON: 
parceria com a Universidade Estadual de 
Ponta Grossa, envolvendo pioneiros que foram 
capacitados pelas áreas de crescimento, 
métodos educativos e comunicação;
• Redefinição/alinhamento do Programa 
“Sempre Escoteiro” para também passar 
apoiar as ações de Crescimento a partir de 
2018;

Grupo Padrão
• Atualização de todos os 6 Indicadores.
• Foram contemplados itens do Planejamento 
Estratégico para a certificação (participação 
de jovens e mulheres);
• Extinção do Prêmio Aurélio Azevedo Marques 
e inclusão dos resultados de crescimento no 
Grupo Padrão, como o Indicador 7;
• Atualização do PAXTU para o registro das 
alterações.
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RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (visitas, 
apresentação institucional e negociações 
de parceria)
• Igreja do Evangelho Quadrangular (nacional 
e PR);
• SESI (SP);
• Maçonaria (MA);
• Capitania dos Portos/Marinha (AL e SE);
• Secretaria de Educação de Sergipe (SE);
• ICMBIO - Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade/MA (nacional);
• CIEE (nacional);
• CNI/IEL (nacional);
• Federação das ACMs (nacional e SP);
• Grupo Marista do Brasil (nacional e Província 
Centro-Sul);
• La Salle (nacional e RS);
• Igreja Presbiteriana (PR);
• Universidade Estadual de Ponta Grossa (PR);
• Instituto Ayrton Senna (nacional, SP e SC);
• Rede Salesiana do Brasil (nacional, MG e CE);

• Jesuítas - Obras Sociais (Fé e Alegria) e 
Escolas (CE);
• Igreja Batista - Obra Social e Unidades 
Escolares (CE);
• Secretaria Estadual de Meio Ambiente (CE);
• Cruz Vermelha do Brasil (nacional, nordeste 
e CE);
• UNIFOR - Universidade de Fortaleza (CE);
• Secretaria de Educação do Maranhão (MA)
• Associação Nacional das Escolas Católicas 
(nacional);
• CBO - Confederação Brasileira de Orientação 
(nacional);
• FECOMÉRCIO/SEBRAE (nacional);
• Rotary - Distrito Central de São Paulo (SP);
• Comunidade Libanesa de São Paulo (SP);
• Fundação Bradesco (AC);
• Escolas Maple Bear (DF);
• Participação do Congresso Marista de 
Educação, com um estande de apresentação 
do Escotismo, Pernambuco em 2016.
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS
A área de Relações Internacionais dos 
Escoteiros do Brasil é responsável pelo 
desenvolvimento da política de Relações 
Internacionais da Organização com relevância 
no exterior. Dividindo sua atuação em três 
subáreas - Eventos e Intercâmbios, Políticas 
e Convênios, e Comunicação -, a Equipe 
Nacional de Relações Internacionais (ENRI) 
realiza tratativas oficiais com a Organização 
Mundial do Movimento Escoteiro e demais 
Associações Internacionais. Além disso, a 
equipe se encarrega de promover o espírito 
de união e a coesão entre os associados 
brasileiros em atividades internacionais.
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MAIO 2016 - 3er. Curso de Gestión Institucional 
de Organizaciones Scout Nacionales para 
Jefes Scout y Directores Ejecutivos Nacionales 
- 9 a 13 maio de 2016 -  Costa Rica;

JUNHO 2016 - Cumbre Cone Sul – Montevideo 
– Uruguai;

OUTUBRO 2016 - 5º Fórum Interamericano de 
Jovens – Houston - EUA;

26ª Conferência Interamericana Escoteira – 
Houston – EUA.

ASSINATURA DE CONVÊNIOS E ACORDOS

• Loja Escoteira Mundial;
• Scout de Argentina;
• Federación de Asociaciones de Scouts de 
España (ASDE).

Reuniões de trabalho

• Tiago Lacerda presidindo a sessão da
Conferência;

NOVEMBRO 2016
Reunião com a Boy Scouts of América -  Irving 
(Texas) para uma visita técnica ao Escritório 
Nacional da BSA.

DEZEMBRO 2016
Color of Dream Workshop – dezembro/2016 - 
Coreia do Sul.

• Leitura do Compromisso dos Escoteiros 
do Brasil com o Plano Trienal da Região 
Interamericana;
• Entrega de lembrança dos Escoteiros do 
Brasil aos organizadores da Conferência.
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15º Jamboree Interamericano e 2º Camporee 
Interamericano
Onde: Parque Los Samanes, na cidade de 
Guayaquil, Equador;
Quando: De 27 de dezembro de 2016 a 2 de 
janeiro de 2017;
Chefe do Contingente: Lídia Ikuta;
Quantidade de participantes:
CMT: 13;
IST: 22;
ESCOTEIROS: 85;
SENIOR E GUIAS: 53;
ESCOTISTAS: 16;
TOTAL: 189.

Processo de seleção dos jovens para o ILT

Janeiro 2017
1º Foro Educativo Interamericano – Brasília – 
Brasil.

Fevereiro 2017
• Reunião da Equipe Nacional de Relações 
Internacionais – Curitiba;
• 1st International Conference on “Scouting 
and Volunteering: Theoretical Vision and 
Applied Experiences”. – Riad – Arábia Saudita.

Maio 2017
• Cumbre Cono Sur – Assunção – Paraguay.
• 2º Congresso Mundial de Educação Escoteira, 
Kandersteg - Suíça.

Julho 2017
Jamboree Nacional da Boy Scout of America;
Onde: The Summit Bechtel Family National 
Scouts Reserve - West Virginia – EUA;
Quando: 19 a 28 de julho de 2017;
Chefe do Contingente: Lídia Ikuta;
Quantidade de Participante: cinco jovens e 
uma escotista.
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15º Moot Mundial Escoteiro
Onde: Islândia;
Quando: 25 de julho e 2 de agosto de 2017;
Chefe do Contingente: Nuno Simão;
Número de Participantes: 282 participantes, 
31 EIS e 9 CMT – total: 322.

ACANAC – Acampamento Nacional do Corpo 
Nacional de Escutas - Idanha-a-Nova, Portugal
Agosto 2017

• Fórum Mundial de Jovens – Gabala - 
Azerbaijão 41ª Conferência Mundial Escoteira, 
Baku – Azerbaijão, agosto 2017.

• Reunião do Cone Sul – Baku, Azerbaijão;
• Reunião da Comunidade do Escotismo 
Lusófono – Baku, Azerbaijão;
• Escoteiros do Brasil na 41ª Conferência 
Mundial Escoteira.

Algumas condecorações concedidas a 
brasileiros:
The Nachshon Fellowship para Fernando 
Brodeschi;

• National Organization of Scouts of Ukraine a 
Oscar Palmquist;
• Região Árabe a Oscar Palmquist.
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Assinatura de Convênio
Assinatura do Convênio Escoteiros do Brasil e 
Movimiento Scout Catolico (Espanha) - Agosto 
2017 – durante a 41ª WSC.

Setembro 2017
• Visita de Intercâmbio de Boas Práticas 
- Escoteiros do Brasil, Corpo Nacional de 
Escutas (Portugal);
• Visita de Intercâmbio de Boas Práticas - 
Escoteiros do Brasil e Asociación de Scouts 
de España e Movimiento Scout Catolico - 
Setembro de 2017;

• Visita de Intercâmbio de Boas Práticas - 
Escoteiros do Brasil e The Scout Association 
- Reino Unido.

Outubro 2017
• Participação no Mercado Internacional 
promovido pelo Corpo Nacional de Escutas 
(Portugal) e divulgação do 1o Jamboree 
Lusófono - Outubro de 2017
• Elaboração do Guia de referência do 
Projeto Aproxima - Projeto de Intercâmbio 
Internacional Escoteiro

• Aprovação por meio do convênio com ASDE 
España de contribuição financeira para o 
Projeto Escotismo Amazônico, por meio de 
projeto de colaboração internacional desta 
associação.
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Este breve relatório contém apenas algumas das centenas de ações desenvolvidas no período, 
que integram uma grande e articulada estratégia de gestão da nossa organização escoteira. 
Ao ultrapassarmos a marca histórica de 100 mil associados, nos certificamos de que estamos 
seguindo a trilha correta, envolvendo todos os segmentos do Escotismo Brasileiro no propósito 
estratégico de Crescer para Transformar.

Chegamos à metade da jornada e podemos celebrar as conquistas que foram fruto de intenso 
trabalho, competente e dedicado, de muitos atores em todo o país. Mas também é momento de 
refletir sobre a narrativa desse trecho já cumprido, para que a experiência nos inspire para os 
próximos passos, de modo que possamos superar os obstáculos do caminho e prosseguir com 
alegria no próximo trecho que nos aguarda.

Vamos adiante, pois como nos lembrava B-P: “Não se conquista a felicidade esperando sentado!”. 

Mensagem Final
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