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Plano de crescimento e expansão será um dos pontos 
discutidos no 19º Congresso Escoteiro Nacional 

Com crescimento acima da meta, Escoteiros do Brasil se preparam para expandir seu 
Movimento no próximo triênio. 

Será discutido, durante o 19º Congresso Escoteiro Nacional, o plano de crescimento e 

expansão dos Escoteiros do Brasil para o próximo triênio. De acordo com o secretário-

geral dos Escoteiros do Brasil, David Ortolan, o plano conta com os seguintes eixos 

estratégicos: estruturação do planejamento, comunicação interna e externa, mobilização 

de recursos, desenvolvimento a nível local, governança do plano e capacitação e gestão.  

“Com esta divisão, nos esforçaremos para incrementar nosso fluxo de comunicação, 

buscar aportes que possam dar folego para as realizações a nível regional e local, 

intensificar o relacionamento com as esferas pública e privada, fornecer instrumentos e 

informações para que as Unidades Escoteiras Locais possam aprofundar o 

relacionamento com suas comunidades, oferecer formação continuada para nossos 

associados para que ampliem seus conhecimentos de gestão, capacitar os jovens para que 

futuramente possam ser dirigentes e formar uma equipe que garanta que o planejamento 

seja colocado em prática”. 

Em tempos de crise econômica, uma instituição contar com um crescimento em 2012 de 

10% - acima da meta prevista de 7% - é motivo de grande comemoração. Mas, de acordo 

com Ortolan, é possível ir além. “O sonho da instituição é levar o Escotismo para uma 

parcela da população que ainda não teve a oportunidade de conhecer o Método Escoteiro. 

Para que esse sonho possa se transformar em realidade, um consultor internacional 

visitou o Brasil e diagnosticou alguns pontos que poderiam ser melhorados. Com base 

nestas informações e em pesquisas históricas, montamos este plano que tem como 

objetivo acelerar o crescimento de forma expressiva, podendo dar passos ainda mais 

largos.” 

O 19º Congresso Escoteiro Nacional 

Entre os dias 26 e 28 de abril, será realizado o 19º Congresso Escoteiro Nacional, no Mar 

Hotel, em Recife. No evento, que receberá cerca de 350 participantes, ocorrerão a 20º 

Assembleia Escoteira Nacional (com representação de todos os Estados), o 18º Fórum 

Nacional de Jovens Líderes, além de seminários e encontros. Durante o Congresso serão 

apresentados o plano de crescimento e expansão do Movimento Escoteiro para os 

próximos anos, a ampliação da Política de Proteção à Infância da instituição e a Mostra de 

Projetos dos Grupos Escoteiros. Também haverá os lançamentos do novo vestuário 

escoteiro e do programa Mensageiros da Paz. 
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Serviço: 

19º Congresso Escoteiro Nacional 

Data: 26 a 28 de abril de 2012 

Local: Mar Hotel Recife - R. Barão de Souza Leão, 451 - Boa Viagem - Recife/PE 

 

Escotismo 

 Fundado em 1907, na Inglaterra, por Baden-Powell, é um movimento educacional de jovens que 

conta com a colaboração de adultos e valoriza a participação de todas as origens sociais, raças e credos.  

Escoteiros do Brasil 

 Criado em 1924, é uma associação sem fins lucrativos que desenvolve trabalhos de educação 

continuada de crianças e jovens, valorizando o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento social na formação 

de cidadãos conscientes e atuantes. Em 2012, contou com um contingente de 76.677 escoteiros, nos quais 

18.800 são voluntários adultos. Os Escoteiros do Brasil estão presentes em 585 cidades brasileiras, 

somando um total de 1.180 Grupos Escoteiros. Unidos a um Movimento com cerca de 32 milhões de 

pessoas no mundo, em mais de 216 países e territórios, a organização é reconhecida como de utilidade 

pública por meio do Decreto Federal nº 3.297/17 e como instituição de educação extra escola pela Lei nº. 

8.828/46. 

 

 

 

 

 

 

 

 


