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Marcos Estratégicos
da visão 2023

1º dia - 28 de Abril

• Reunião da Rede de Jovens com a Rede de Comunicação para 
desenvolver melhor a ideia do sistema de intercâmbio entre redes. 
Levantada a possibilidade de criação de um site que possua banco 
de dados e também espaço para debates.
• Dinâmica com todos os participantes do evento: Estudo de caso 
de associação escoteira fictícia e posterior avaliação dos pontos 
positivos e negativos dela. Nesta dinâmica, foi possível identificar 
dentro de nossas associações problemas similares e discutir  
formas de resolver.
• Reunião Rede de Jovens e Rede de programas com o objetivo de 
avaliar o andamento da política de envolvimento juvenil dentro de 
cada associação.  

Reunião Sub-regional de Redes • Cone Sul • 2017

2º dia - 29 de Abril

• Discussões acerca do plano operacional 2016-2018 da Região 
Interamericana, dividido de acordo com os marcos estratégicos 
da visão 2023 .
• Discussão com foco no que cada pessoa (como membro 
individual) pode fazer para que a Instituição e a Região alcancem 
os objetivos propostos nesses marcos estratégicos.
• Apresentação das estruturas e avanços da Rede de Jovens de 
cada país participante da Rede Interamericana.
• Reunião com a Rede Interamericana para pontuar as 
prioridades dos próximos anos. Nessa reunião foi levantada a 
necessidade de um sistema de comunicação entre redes que 
possibilitasse a criação e manutenção de um banco de dados para 
compartilhamento de documentos, informações e boas ações. 

Foram enviados à Reunião 7 Membros 
Representantes do Brasil, sendo eles divididos em:
• 5 Membros do Escritório Nacional;
• 1 Voluntário Membro da Rede de Adultos e
• 1 Voluntário Membro da Rede de Jovens Líderes 

Cochabamba - Bolívia

Conselheiro Lafaiete- MG

Wildson Caldeira - 24 anos, 
atua na Região Escoteira de Minas Gerais 
Participou do processo seletivo realizado no período de 6 a 11 
de abril de 2017 e foi escolhido como representante brasileiro 
da Rede Nacional de Jovens Líderes na reunião da Rede 
Interamericana.

“Foi interessante perceber que a Rede de Jovens e de Programas do 
Brasil estão bem conectadas. Só o que falta é criar ações conjuntas 
agora”  -  Wildson Caldeira

3º dia - 30 de Abril

FICOU COM ALGUMA dúvida?
Não deixe de perguntar!

• Wildson Caldeira: wildsoncaldeira@gmail.com 
• Membro NN: raphael.gadelha@escoteiros.org.br

•  Foto oficial
•  O grupo da rede de jovens se reuniu com a rede de programa. 
Separado em 2 grupos que deveriam criar um programa de 
jovens do zero. Foi detalhado em características o que 
consistiria, tanto para os jovens, quanto para os adultos que 
aplicariam esse programa. A conclusão mais importante foi 
que o programa deveria estar centrado no jovem e no poder da 
tomada de decisão por ele. Os dois grupos apresentaram suas 
conclusões e informações importantes foram trocadas entre 
eles.
• Separados em grupos por redes, cada uma criou um relatório 
com as conclusões e os próximos pontos a serem traçados. Um 
deles é a maior relação com os adultos, visto que no Brasil, os 
Jovens Líderes também são adultos. Se nos enxergamos 
apenas como jovens uma barreira de aproximação é criada e 
essa não nos permite aproximação e diálogo, o que dificulta o 
trabalho como um todo.

O evento

Você sabe quais países 
fazem parte do Cone Sul?

Brasil, Argentina, Uruguai, 
Chile, Paraguai e Bolívia. 

Aconteceu nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2017, a Reunião sub-regional das Redes de 
Jovens, adultos no Movimento Escoteiro, desenvolvimento institucional e 
comunicação da sub-região do Cone Sul . O evento foi realizado no Centro Escoteiro da 
Asociación de Scouts de Bolivia, na cidade de Cochabamba. 
Foram discutidas questões relativas ao engajamento juvenil 
em nossa sub-região, além de articulações possíveis entre as 
Redes de todos os países presentes.

• Envolvimento juvenil
• Métodos educativos
• Diversidade e inclusão
• Impacto social
• Comunicação e relações 
institucionais
• Governança

Conclusões
• Pensar na Rede como um todo e não individualmente;
• Interconexão  de Redes por meio de uma plataforma; 
• Importância da conexão dos jovens.

Próximos passos
• Ajuda na criação e/ou revisão das políticas nacionais de participação juvenil;
• Documentos de ajuda para implementação e manutenção da Rede de Jovens;
• Intercâmbio de histórias e iniciativas;
• Compartilhar progressões 2023.

• Vitor Augusto, foi nomeado pelo Comitê 
Scout Interamericano como integrante do 
Núcleo Coordenador da Rede de Programa 
de Jóvenes da Região Interamericana, que 
é responsável pela gestão das ações 
estratégicas relacionadas a área de 
programa de jovens.

Vitor Augusto - Gerente de Programa Educativo 
do Escritório Nacional dos Escoteiros do Brasil
Responsável pela produção dos materiais educativos para 
membros juvenis. 


