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Estamos nos aproximando de mais um Fórum Interamericano de Jovens! Nossa preparação para 
o evento já se iniciou com o lançamento do Processo Seletivo para a delegação brasileira!

O Fórum é um espaço para conexões, intercâmbio e, acima de tudo, participação efetiva de 
jovens em todas as instâncias que são parte da vida institucional. Os participantes são jovens com 
idade entre 18 e 26 anos, incluindo ambas, devidamente credenciados por suas Organizações 
Escoteiras Nacionais.

As sessões são sempre realizadas nas duas línguas oficiais da Região Interamericana - Espanhol 
e Inglês.
 
O VI Fórum Interamericano de Jovens será realizado no Panamá, na cidade do Panamá, 
especificamente no Radisson Decapolis Hotel of Panama City, de 23 a 26 de novembro de 2018. 
O programa inclui dois dias de treinamento em “Juventude para a Mudança” e dois dias do Fórum 
Interamericano de Jovens.

Taxa de Registro: US$212,00. Essa taxa inclui: 

• Transporte do Aeroporto Internacional de Tocumen, na Cidade do Panamá para o Hotel 
   Radisson Decapolis e do Hotel Radisson Decapolis para o Aeroporto Internacional de 
   Tocumem, na cidade do Panamá;
• Lanche na noite e jantar da sexta-feira; 
• cafés da manhã, lanches, almoços e jantares durante os 3 dias,
• acomodação da noite do dia 23 de novembro até a noite da segunda-feira 26 de novembro 
   em um quarto duplo,
• tradução simultânea, 
• o uso da sala do Fórum, 
• materiais e serviços de apoio. 

A taxa acima, portanto, é apenas referente ao Fórum de Jovens. Aos jovens que desejarem 
participar também da Conferência Escoteira Interamericana a taxa é de US$ 840,00. Lembrando, 
ainda, que a taxa não cobre despesas de hospedagem durante a Conferência.
 
Haverá um subsídio da Fundação Escoteira Interamericana, cujos detalhes estão expostos mais 
adiante neste documento. Os dois jovens beneficiados por este subsídio não pagarão qualquer 
valor para participar do Fórum. Para participar da Conferência1, esses dois jovens pagarão US$ 
471,00; tal taxa não cobre despesas de hospedagem durante a Conferência.

1 Lembrando que os dois jovens selecionados para usufruir de tal subsídio deverão, necessariamente, participar dos dois eventos – 

Fórum e Conferência -  e serão delegados na Conferência.



Além da taxa acima, os interessados em participar do evento deverão pagar uma taxa administrativa 
no valor de R$ 50,00. Essa taxa visa cobrir as despesas administrativas do Escritório Nacional para 
a organização da delegação, tais como: lembranças para os organizadores do evento, stand da 
delegação Brasileira, participação da Noite das Américas, despesas bancárias (remessa cambial), 
custo de emissão de boleto e enxoval (camisa polo).

O Fórum de Jovens terá início no dia 25.11.2018 às 8:00h. No entanto, procurando oferecer uma 
experiência mais recompensadora para os jovens que procurarem participar do Fórum, o Centro 
de Apoio Interamericano preparou um treinamento prévio chamado “Juventude para a Mudança 
(Y4C) ” que terá início no dia 23.11.2018, às 14h, como detalhado abaixo:

Os interessados em participar do evento deverão inscrever-se pelo PAXTU até o dia 24.09.2018. 
O participante deve ficar atento também ao pagamento do evento, que deverá ser realizado até 
o dia 28.09.2018. Para tanto, seguir-se-á a seguinte sistemática:

Conversão da taxa em dólar para real:

• 24.09.2018 – Será divulgada a taxa de conversão (dólar/real);

Pagamento:

• 25.09.2018 – Serão encaminhados todos os boletos com os valores da taxa de inscrição 
acrescido da taxa administrativa aos participantes para o devido pagamento, que deverá ser 
realizado até o dia 28.09.2018. Portanto, o participante deve ficar atento ao fato de que o 
boleto que será enviado no dia 25.09.2018 será referente ao pagamento das duas taxas (taxa 
de inscrição no evento e a taxa administrativa da UEB).

A remessa cambial para a Associação do Panamá será feita pelo Escritório Nacional.

Juventude para a Mudança

Engajamento Juvenil é uma das prioridades estabelecidas pelo Comitê Escoteiro Mundial para o 
Plano trienal 2017-2020: “Crescendo Juntos”. Juventude para a Mudança definiu amplamente o 
âmbito do Engajamento Juvenil para incluir o empoderamento juvenil, cidadania ativa e diálogo 
intergeneracional, a defesa de seus interesses e habilidades para a vida. O intuito é ajudar os 
jovens a ganharem habilidades e autoridade para participar nos processos de tomada de decisão 
e fazer mudanças em suas sociedades, para alcançar a visão de plena participação de jovens. A 
resolução adotada pela 39ª Conferência Escoteira Mundial define:

“Jovens tem o poder de desenvolver suas capacidades para tomar decisões que afetam suas 
vidas; e de participar na tomada de decisão de grupos e instituições os quais eles estão 
envolvidos, para contribuir ativamente na criação de um mundo melhor.”



Objetivos

Objetivos

O objetivo da oficina “Juventude para a Mudança” é oferecer aos participantes a oportunidade de 
explorar os assuntos chaves no conceito de “Juventude para a Mudança”, bem como os recursos, 
habilidades e conhecimentos necessários para uma participação efetiva de jovens dentro das 
estruturas nacionais, regionais e mundiais.

Os principais tópicos para a oficina “Juventude para a Mudança” são:

• Participação Juvenil;
• Diálogo Intergeneracional;
• Habilidades para a vida;
• Jovens impactando comunidades.

Esses 4 tópicos foram elaborados em quatro módulos.

Ao fim da oficina, os participantes devem ser capazes de:

• Explicar a importância do diálogo intergeneracional e identificar meios para facilitar 
ativamente o diálogo entre gerações.
• Descrever o conceito de habilidades para a vida e identificar aquelas que são essenciais 
para uma cidadania ativa no mundo dos dias atuais.
• Identificar e discutir o impacto dos jovens no mundo a fim de encoraja-los a tomarem 
papéis de liderança em suas comunidades.
• Explicar o conceito de Participação Juvenil.
• Compartilhar experiências práticas de Organizações Escoteiras Nacionais que fizeram 
progressos importantes na participação de jovens e aquelas que tem políticas de Participação 
Juvenil.

Note que é esperado que todos os participantes se comprometam com os dois dias inteiros 
do treinamento. Em seguida, nos dias 25 e 26.11.2018, acontecerá o VI Fórum Escoteiro 
Interamericano de Jovens.

Subsídio da Fundação Escoteira Interamericana

Como dito no edital do processo de seleção, a Fundação Escoteira Interamericana decidiu 
apoiar a participação de jovens de todas as Organizações Membro da Região, através do projeto 
denominado Cusco I. Graças a esse projeto, dois jovens de cada Organização Membro irão ser 
apoiados com uma bolsa de 100% para o VI Fórum de Jovens e 25% da taxa da 27ª Conferência 
Escoteira Interamericana. Os requisitos para as Organizações Membro acessarem esses fundos 
são:



• Um jovem de cada gênero (homem e mulher) entre as idades de 18 e 26 anos.
• Esses dois jovens devem participar tanto do VI Fórum Escoteiro Interamericano de Jovens, 
quanto da 27ª Conferência Escoteira Interamericana, sendo na condição de delegados. 
Além do mais, os jovens devem atender aos limites de idade estabelecidos para o VI Fórum 
Escoteiro Interamericano de Jovens.

Os Escoteiros do Brasil acatarão todos os requisitos estabelecidos pela Fundação, como exposto 
no edital do processo seletivo já publicado. 

A delegação brasileira ao Fórum Interamericano de Jovens

A Delegação brasileira será composta por 4 jovens. Como mencionado, o processo de seleção 
para tais jovens está disponível no site dos Escoteiros do Brasil. 

Os dois jovens beneficiados com o subsídio da Fundação Escoteira Interamericana deverão, 
necessariamente, participar integralmente dos eventos: Treinamento Juventude Para a Mudança, 
Fórum e Conferência. Espera-se que os jovens beneficiados com o subsídio compartilhem as 
informações e o aprendizado adquirido nos eventos com o maior número de jovens brasileiros 
possível, em um maior número de eventos (locais, regionais e nacionais) possível. Durante a 
Conferência, esses dois jovens serão delegados dos Escoteiros do Brasil.

A delegação Brasileira deverá eleger um jovem para atuar como chefe de delegação adjunto 
durante o Fórum Interamericano. Esse jovem trabalhará diretamente com o Chefe de Delegação, 
o Comissário Internacional, para garantir o bom andamento dos trabalhos durante o Fórum.

Visto, vacinas, clima, moeda e eletricidade

O Panamá não exige visto para os brasileiros que desejam permanecer no país por período 
inferior a 90 dias. 

O portal da Anvisa informa que é exigido comprovante de vacina contra febre amarela -  Exigência 
do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia - CIVP para entrar no país. Maiores 
informações podem ser encontradas no link: https://viajante.anvisa.gov.br/viajante/paf_web_
frmAutoAtendimento.asp# 

O clima no Panamá é quente e bastante úmido. A temperatura média à época do evento é 
de 27 graus Celsius, com mínimas de 18 e máximas de 33 graus Celsius. Há também grande 
possibilidade de chuva.

A moeda oficial é o dólar americano. A maior parte da lojas e restaurantes aceitam Visa e 
MasterCard. Há grande disponibilidade de caixas eletrônicos. 



A voltagem no Panamá é de 120v. As tomadas utilizadas são as do tipo americano, como mostra 
a figura:

Com essas informações, esperamos que você se programe para ter uma ótima participação 
nesses importantes eventos. Nos vemos no Panamá!

Curitiba, 22 de maio de 2018

  Alessandro Garcia Vieira                    Marcos Carvalho
        Diretor Presidente                        Comissário Internacional
Diretoria Executiva Nacional         Chefe da Delegação Brasileira à

27ª Conferência Escoteira Interamericana


