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MENSAGEM DA DEN

Caros irmãos escoteiros e escoteiras,

Como descrito no Manual do Escotismo Mundial, a Conferência Mundial é a “Assembleia Geral” do 

Movimento Escoteiro. É o órgão máximo da Organização Mundial do Movimento Escoteiro que se 

reúne a cada três anos durante uma semana, cada vez em um país diferente, ela é composta por 

representantes de todos os países membros, das Organizações Escoteiras Nacionais reconhecidas. 

O objetivo da Conferência é promover a unidade, integridade e o desenvolvimento do Movimento 

Escoteiro Mundial, o que é alcançado por meio de uma estrutura organizada para a troca de ideias 

e informações entre as delegações na qual as políticas mundiais são formuladas, os relatórios e 

recomendação do Comitê Mundial e dos órgãos que gerenciam a Organização Mundial são 

analisados e submetidos à aprovação. A conferência também é oportunidade de compartilhar entre 

as organizações as melhores práticas, cooperando e colaborando com nossos parceiros, dividindo 

experiências inspiradoras e motivadoras, visando ampliar o impacto positivo do escotismo nas 

comunidades.

Na semana que antecede a Conferência Mundial, é realizado o Fórum Mundial de Jovens, geralmente 

em uma cidade próxima à Conferência, para facilitar os trabalhos.

O programa do Fórum tem ênfase na colaboração entre jovens de diferentes origens, nacionalidades 

e culturas, explorando as questões do interesse deles quanto ao escotismo e à comunidade mundial.

Seguem-se as informações iniciais quanto aos eventos acima descritos; dados complementares 

serão divulgados à medida que os recebermos da coordenação no Egito.

Sempre alerta para servir!



INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO

14° Fórum Mundial de Jovens

Data: 17 a 21 de agosto de 2020.

Cidade: Sharm El Sheikh (Sinai do Sul), Egito.

Acesso primário: Aeroporto Internacional do Cairo (CAI).

Acesso destino: Aeroporto de Sharm El Sheikh (SSH).

Local: Novotel Hotel Sharm El Sheikh

O hotel oferece uma ótima localização na cidade de Sharm El Sheikh, perto do aeroporto, possui 

várias salas que o tornam adequado para receber várias conferências e reuniões como segue:

 • Ampla sala de reuniões para 200 pessoas.

 • 4 salas de descanso.

42° Conferência Mundial Escoteira

Data: 24 a 28 de agosto de 2020.

Cidade: Sharm El Sheikh-South Sinai, Egito.

Acesso primário: Aeroporto Internacional do Cairo (CAI).

Acesso destino: Aeroporto de Sharm El Sheikh (SSH).

Local: Centro Internacional de Congressos Maritim Jolie Ville.

O Centro de Congressos oferece uma variedade de instalações e salas que atenderão às necessidades 

da Conferência Mundial Escoteira, incluindo equipamentos técnicos e conectividade digital para 

atender ao evento. O espaço possui uma plenária equipada, com capacidade de 2000 participantes, 

com salas de descanso, restaurantes, lobby central, área de registro e salas de convidados.



Localizado no coração de Sharm El-Sheikh, o Centro de Congressos fica a apenas a 15 minutos do 

centro da cidade, na Baía de Naama, e do Aeroporto Internacional Sharm El-Sheikh, oferecendo fácil 

acesso, a partir dos hotéis oficiais e de muitos outros às principais atrações turísticas e culturais da 

região.

Delegação Brasileira

A participação de brasileiros em conferências e fóruns mundiais é de exclusividade dos associados e 

representantes da UEB, membro fundador e filiado à Organização Mundial do Movimento Escoteiro.

A Delegação Brasileira aos dois eventos será composta por aqueles que tiverem sua inscrição 

deferida pela Comissária Internacional. Os delegados serão eleitos, em processo simplificado, dentre 

os membros da Delegação que se propuserem a tais funções; fica facultada a eleição por aclamação 

ou consenso. A eleição deverá prover, na medida do possível, a participação de jovens e de ambos 

os sexos. Os demais participantes atuarão como observadores; serão considerados acompanhantes 

os inscritos menores de idade e aqueles sem registro na UEB, sendo sua participação nessa condição 

vinculada à inscrição em conjunto com um membro registrado.

A Comissária Internacional será a Chefe da Delegação. Portanto, comporão a delegação:

 • delegados: eleitos dentre os membros da delegação que se oferecerem para a função;

 • observadores: integrantes da delegação, excetos os delegados;

 • acompanhantes: familiares e agregados aos integrantes da delegação.

Os delegados deverão participar de todas as sessões plenárias votando segundo as orientações e 

deliberações que lhes forem indicadas, delegados e observadores participarão de todas as reuniões 

da delegação com direito a voz; as decisões serão por consenso e, quando ele não ocorrer, os 

delegados decidirão por voto. Delegados e observadores participação de outras reuniões para as quais 

forem designados pelo Comissário Internacional. Delegados e observadores deverão apresentar à 

DEN relatório individual em até trinta dias após a realização do evento. 



CONFERÊNCIA ESCOTEIRA MUNDIAL

O que é?

A Conferência Escoteira Mundial é o corpo governante do WOSM. É onde as organizações membros 

consideram a política e os padrões do Movimento Escoteiro, formulam a política geral da Organização 

Mundial e tomam as medidas necessárias para promover o propósito do Movimento Escoteiro.

Quem participa?

Cada Organização Escoteira Nacional pode enviar um máximo de seis delegados, além de um 

número maior de observadores, para participar do evento. Não há restrições de idade para delegados 

ou observadores.

Quando será a próxima?

A Conferência Escoteira ocorre a cada três anos, em conjunto com o Fórum Mundial de Jovens. A 

primeira conferência ocorreu em 1920 na Inglaterra. Curitiba, no Paraná, sediou a 39ª Conferência 

Escoteira Mundial em 2011, e a última foi a 41ª Conferência Mundial de Escoteiros que ocorreu no 

Azerbaijão em 2017. Para obter mais informações sobre a 41ª Conferência Mundial de Escoteiros, 

visite a página da 41ª Conferência Mundial de Escoteiros (https://scoutconference.org/). Conheça 

a documentação das recentes Conferências Escoteiras Mundiais: 40th World Scout Conference 

(2014) 39th World Scout Conference (2011) 38th World Scout Conference (2008) 37th World Scout 

Conference (2005) 36th World Scout Conference (2005) 36th World Scout Conference (2002) 35th 

World Scout Conference (1999).



FÓRUM MUNDIAL DE JOVENS

O que é?

O Fórum Mundial de Jovens Escoteiros oferece uma oportunidade para os jovens membros do 

Escotismo Mundial discutirem e expressarem suas opiniões sobre diferentes questões, alguns dos 

participantes do Fórum também são delegados ou observadores na Conferência Mundial pouco 

depois. Ao preparar contribuições e fazer recomendações à Conferência Mundial dos Escoteiros e 

ao Comitê Escoteiro Mundial, os participantes do Fórum desenvolverão as habilidades necessárias 

para participar dos processos de tomada de decisão. O Fórum Mundial é considerado uma medida 

provisória para melhorar o envolvimento dos jovens na tomada de decisões em nível mundial.

Quem participa?

Cada Organização Escoteira Nacional pode enviar até dois delegados e três observadores. Os 

delegados devem ter entre 18 e 26 anos no momento do evento.

Quando?

O Fórum Mundial acontece a cada três anos, em conjunto com a Conferência Mundial dos Escoteiros. 

O primeiro Fórum ocorreu em 1971 no Japão. O Brasil sediou o 11º Fórum Mundial em 2011 e o 

Azerbaijão sediou o 13º Fórum Mundial em 2017. Leia mais informações sobre o Fórum Mundial aqui.



INTEREVENTOS

Entre o fórum mundial de jovens e a conferência mundial, os participantes poderão desfrutar de 

atividades culturais, esportivas e sociais. Seguem-se informações preliminares.

Data proposta: 18 a 20 de agosto de 2020.

Localização: Sharm el Sheikh (Sinai do Sul).

Acesso primário: Aeroporto Internacional do Cairo (CAI).

Acesso destino: Aeroporto de Sharm El Sheikh (SSH).

Local: Albergue Jovem

O Centro possui uma ótima localização na cidade de Sharm-El sheikh e oferece várias salas que o 

tornam adequado para sediar várias conferências e reuniões onde contém:

 • campos de futebol e quadras de tênis e squash;

 • salões fechados;

 • piscina olímpica.

Dentre as atividades propostas:

 • mergulho e snorkeling no parque nacional de Ras Muhammed;

 • caminhadas e visitas à montanha e igreja de Santa Catarina;

 • passeio de parasail em barco de vidro no mar vermelho.



Inscrição

A solicitação de inscrição deverá ser realizada pelo sistema Meu PAXTU, a partir do dia 21 de 

fevereiro, ficando sujeita à aprovação pela Comissária Internacional. Assim que a inscrição for 

deferida, o sistema gerará o boleto para pagamento dos valores em reais, já somados os valores 

relativos à Taxa da Conferência, dos eventos prévios (Fórum de Jovens, etc.) e Taxa Administrativa 

da UEB; caso a forma de pagamento seja o parcelamento, conforme condições abaixo, se houver 

variação cambial muito alta depois do boleto já emitido e pago, essa variação será coberta na emissão 

do boleto seguinte.

TAXA DE PARTICIPAÇÃO

A taxa de participação dos delegados e observadores cobre os seguintes custos durante o Fórum 

Mundial e a Conferência Mundial:

• documentação oficial dos eventos;

• atividades sociais e eventos especiais programados e organizados pelos anfitriões;

• transporte para os hotéis recomendados pela organização do evento (Scout Family Hotels);

• atividades previstas na programação do evento;

• todas as refeições durante o Fórum Mundial;

• lanches desde a segunda-feira até a sexta-feira da Conferência Mundial, recepções de abertura e 

  enceramento;

• enxoval da delegação do Brasil.

COMPOSIÇÃO DO ENXOVAL

• 1 (um) lenço oficial dos Escoteiros do Brasil;

• 10 (dez) distintivos do Contingente Brasileiro;

• 1 mini caderno;

• 1 camiseta.

 



VALORES DA TAXA DA CONFERÊNCIA MUNDIAL E FÓRUM

Os valores previstos para 42ª Conferência Mundial Escoteira e do 14º Fórum Mundial são:

Conferência

(menos de 26 anos)

Conferência

(mais de 26 anos)

Conferência

e Fórum
Somente Fórum

Taxa de Evento 

(dólares)
US 875,00 US 930,00 US 1.025,00 US 470,00

Taxa do Evento 

(reais)
R$ 3.893,75 R$ 4.138,50 R$ 4.561,25 R$ 2.091,50

Taxa 

Administrativa 

(UEB)

R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$350,00

Total R$ 4.243,75 R$ 4.488,50 R$ 4.911,25 R$ 2.441,50

Os participantes nascidos no período entre 17 de agosto de 1994 a 17 de agosto de 2002 são 

elegíveis para participarem do 14º Fórum Mundial da Juventude Escoteira em Sharm El-Sheikh e 

terão direito à taxa reduzida (menos de 26 anos) para a 42ª Conferência Mundial de Escoteiros.

Seguem-se os planos de parcelamentos e suas condições para cada programação, em até 5 (cinco) 

parcelas conforme a data de efetivação da inscrição.



Para inscrição na Conferência: (menores de 26 anos)

Parcelamento

Taxa inscrição $ 875,00 R$ 3.893,75

Taxa Adm $ 78,65 R$ 350,00

Total $ 953,65 R$ 4.243,75

Taxa em dólar utilizada de $4,45

Parcelas Vencimento Valor

5 29/02/2020 US$190,73

4 29/03/2020 US$238,42

3 29/04/2020 US$317,88

2 29/05/2020 US$476,82

1 29/06/2020 US$953,65



Para inscrição na Conferência: (maiores de 26 anos)

Parcelamento

Taxa inscrição $930,00 R$4.138,50

Taxa Adm $78,65 R$ 350,00

Total $1.008,65 R$4.488,50

Taxa em dólar utilizada de $4,45

Parcelas Vencimento Valor

5 29/02/2020 US$201,73

4 29/03/2020 US$252,17

3 29/04/2020 US$336,22

2 29/05/2020 US$504,33

1 29/06/2020 US$1.008,65



Para inscrição na Conferência e Fórum:

Parcelamento

Taxa inscrição US$1.025,00 R$4.561,25

Taxa Adm US$78,65 R$350,00

Total US$1.103,65 R$4.911,25

Taxa em dólar utilizada de $4,45

Parcelas Vencimento Valor

5 29/02/2020 US$220,73

4 29/03/2020 US$275,92

3 29/04/2020 US$367,89

2 29/05/2020 US$551,83

1 29/06/2020 U$1.103,65



Para inscrição no Fórum:

Parcelamento

Taxa inscrição US$470,00 R$2.091,50

Taxa Adm US$78,65 R$350,00

Total US$548,65 R$2.441,50

Taxa em dólar utilizada de $4,45

Parcelas Vencimento Valor

5 29/02/2020 US$109,73

4 29/03/2020 US$137,17

3 29/04/2020 US$82,88

2 29/05/2020 US$274,33

1 29/06/2020 US$548,65



SUBSTITUIÇÃO

O participante poderá transferir sua inscrição, sem qualquer custo - desde que seus respectivos 

pagamentos estejam em dia – diretamente pelo sistema meu Meu Paxtu, até 30 de junho de 2020, 

condicionada a transferência a outro associado aprovado pela Comissária Internacional.

DESISTÊNCIA

A desistência de participação será aceita por meio do Meu Paxtu, até 30 de junho de 2020 – será 

devolvido o valor pago descontados os custos administrativos no montante de 2%, sem direito ao 

enxoval.

PASSAPORTE

Validade do passaporte de pelo menos de meses após a data de início do evento.

VISTO

Na embaixada em Brasília

A embaixada do Egito em Brasília atende a pessoas de todo o país, tanto presencialmente quanto 

a distância. Desse modo, é possível obter seu visto para o Egito sem sair de casa, enviando a 

documentação por correio.

• Enviar a solicitação no máximo até 2 meses antes da viagem.

• Solicitar o formulário do visto pelo e-mail: egypt.brasilia@gmail.com;

• Enviar por correio a seguinte documentação:

• pagamento em espécie de R$115,00 para visto de turismo;

• passaporte original;



• cópia das passagens de ida e volta;

• cópia da reserva do hotel;

• cópia do certificado internacional de vacina contra febre amarela, emitido pela ANVISA;

• 2 fotos 3×4 (uma é para o formulário; outra, para a impressão do visto);

• formulário preenchido e com a foto colada;

• endereço, incluindo CEP, para receber o passaporte de volta;

• declaração de próprio punho isentando a embaixada de responsabilidade sobre o passaporte;

Aguarde, em média, 10 dias úteis para a devolução do passaporte.

Caso vá presencialmente à embaixada em Brasília, a documentação e o prazo são os mesmos. A 

única diferença é a dispensa da carta isentando de responsabilidade pela devolução do passaporte.

Dados da embaixada do Egito em Brasília

 • Endereço: SEN Avenida das Nações, Lote 12

 • Telefones: (61) 3323-8800 / 4749

 • E-mail: egypt.brasilia@gmail.com

AEROPORTO NO EGITO OU EM POSTOS DE FRONTEIRA

Ao desembarcar no Egito, com sua documentação em mãos, pode se solicitar o visto de turismo.

• Procure pelo balcão da Travel Documents, Immigration and Nationality Administration (TDINA) – o 

  órgão responsável pela emissão do visto;

• Apresente sua documentação;

• Pague uma taxa US$ 25 (vigente em 2018);

• Aguarde o carimbo no passaporte!



Importante destacar que o valor dessa taxa pode ser atualizado. Sendo assim, na época do seu 

embarque, pesquise novamente. Por fim, uma dica de ouro: leve os US$ 25 em espécie, para evitar 

problemas, como a não autorização de cartão de crédito.

EMBAIXADA DO BRASIL NO CAIRO

Recomenda-se que cidadãos brasileiros portem relação com os números de telefone da Embaixada 

ou do Consulado instalado na região em que pretende transitar ou permanecer. A assistência 

consular é um direito reconhecido por tratados internacionais, o cidadão estrangeiro pode sempre 

exigir das autoridades locais a oportunidade de comunicar-se com a Representação Diplomática de 

seu país. O Itamaraty informa que a assistência consular prestada ao cidadão brasileiro é isenta de 

custos, embora não exista previsão legal para o custeio de despesas com, por exemplo, advogados e 

tratamento médico-hospitalar.

Endereço: Nile City Towers - North Tower - 18th Floor 2005-C Corniche El Nil Cairo - Egypt

Telefone: + (202) 24 61 9837; 20 122 2 444 808 (Plantão Consular)

Portal Consular: (+20) 122 24 44 808

Email: comunica.cairo@itamaraty.gov.br

Site da Repartição: http://cairo.itamaraty.gov.br/

VACINAÇÃO 

Autoridades da costumam exigir a vacinação contra febre amarela com validade de aplicação há 

pelo menos 14 dias antes da viagem.



SAFE FROM HARM

A segurança de todas as pessoas que participam do 14° Fórum Mundial de Jovens e da 42ª 

Conferência Escoteira Mundial é prioridade para todos os envolvidos com o planejamento do 

evento. O treinamento do Safe from Harm (SfH) tem como objetivo garantir que o evento seja um 

ambiente livre de abusos sendo obrigatória a aplicação do curso que será disponibilizado no sistema 

on-line.

SEGURO INTERNACIONAL DE VIAGEM

A contratação de seguro viagem é obrigatória para todos os participantes observando as seguintes 

diretrizes:

• A contratação deverá ser válida a partir da data de saída até a data de retorno ao Brasil. O valor 

mínimo de cobertura deverá ser de US$ 60.000,00 (sessenta mil dólares americanos). Recomendamos 

que o seguro inclua seguro saúde, médico-hospitalar e repatriamento.

• Antes de viajar, é importante conhecer os cuidados que devem ser tomados com a saúde. Consulte, 

sempre, seu médico para uma avaliação, principalmente caso possua alguma doença pré-existente. 

Evite viajar na vigência de qualquer doença infecciosa aguda. Se precisar fazer uso de medicamentos 

sob prescrição médica, obtenha a receita (se possível, em inglês) e adquira os medicamentos na 

quantidade suficiente para toda a viagem, pois nem sempre é possível adquirir medicamentos em 

outros países sem prescrição médica local ou ingressar em outros países com medicamentos na 

bagagem sem as respectivas receitas médicas.

• Tenha sempre em mente que o risco de adoecimento durante uma viagem depende de fatores 

como a susceptibilidade do indivíduo (influenciada por antecedentes vacinais e de doenças, doenças 

concomitantes e utilização de medicamentos) e as características da viagem programada (roteiro, 

época do ano, duração, tipo de atividade, condições de alojamento, disponibilidade de assistência 

médica).



Dicas gerais aplicáveis

• Verifique, cuidadosamente, os riscos de aquisição de doenças nos lugares para onde vai viajar.

• Procure orientação médica especializada com antecedência de pelo menos 30 dias (especialmente 

se estiver sob tratamento de qualquer doença ou uso de qualquer medicamento).

• Ao planejar seu roteiro, leve em consideração a possibilidade de exposição excessiva à luz solar e 

as diferenças de fuso horário, de clima e de altitude.

• Durante a viagem: procure aprender as manobras para reduzir o risco de barotrauma do ouvido 

médio, um dos problemas mais frequentes nas viagens aéreas. Viajantes com fatores de risco para 

trombose venosa profunda devem procurar aconselhamento médico e reservar assentos no corredor 

ou próximo às saídas para facilitar a realização de exercícios. Pessoas com doenças cardíacas ou 

pulmonares podem, eventualmente, necessitar de oxigênio suplementar, prescrito pelo médico, 

durante viagens de avião e de navio.

• Pessoas com necessidades de dietas especiais devem entrar em contato com a companhia aérea 

com antecedência.

• Portadores de doenças de transmissão respiratória não devem viajar por qualquer meio de transporte 

coletivo, até que seja confirmado que deixaram de ser fonte de infecção para outras pessoas.

• Doenças sexualmente transmissíveis podem ser adquiridas em todos os países do mundo. Previna-

se!

• Após o retorno da viagem, caso apresente febre, problemas de pele, respiratórios ou quaisquer 

outros sintomas (mesmo um simples mal-estar ou diarreia), procure imediatamente um serviço de 

saúde e informe as regiões que visitou. Não seja responsável pela disseminação de doenças em seu 

país!

• Tomar cuidados suplementares em relação à epidemia de coronavírus que ainda não deverá estar 

debelada por ocasião das próximas viagens.



Inscrição

Para informações adicionais enviar e-mail para: internacional@escoteiros.org.br, preencher o 

seguinte formulário: CLIQUE AQUI!

Curitiba, 21 de fevereiro de 2020

Rafael Macedo

Presidente da DEN

Lídia Ikuta

Comissária Internacional

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l2F4PGBOUUmj7QGn7WQMQHYXzbmRwaNGg89Xm50sOhZUM1BLNVo4WkUwNFRES1BMUVhTRUxCNU9LRS4u 

