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  1. CONCEITO MUNDO MELHOR  

Capacitar os jovens com competências úteis, ajudando-os a crescerem como pessoas e a 
contribuírem de maneira significativa para a sociedade é o propósito mais relevante do Movimento 
Escoteiro. A Organização Mundial do Movimento Escoteiro (OMME) tem buscando alinhar 
suas prioridades e tem orientado o Programa Educativo de modo a abordar questões globais 
enfrentadas pela sociedade, de forma a inspirar os jovens a enfrentar os desafios da atualidade 
em busca do autodesenvolvimento.

Temas como cultura de paz, educação ambiental, diversidade e inclusão, empoderamento juvenil, 
desenvolvimento espiritual e muitos outros foram incorporados na agenda da OMM e inseridos 
no Programa Educativo, enriquecendo as oportunidades de aprendizagem que oferecemos às 
nossas crianças, adolescentes e jovens. Em diferentes momentos, a OMME desenvolveu uma 
série de iniciativas, com o principal objetivo de realizar ações massivas que envolvem outras 
organizações, membros da comunidade e parceiros externos.

Como forma de alinhar todas estas iniciativas, a OMME criou o que chamamos de “The Better 
World Framework”, traduzido para o português como “Iniciativas Mundo Melhor”. A Iniciativa 
Mundo Melhor atua sob uma perspectiva de conectar estruturas, recursos, redes e colaboração 
externa, à partir da área de Programa Educativo, para apoiar o desenvolvimento dos jovens 
e ampliar o impacto de nossa contribuição para alcançar os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).

A Iniciativa Mundo Melhor adota a Educação para o Desenvolvimento Sustentável, incluindo as 
oito competências para a sustentabilidade, para cada um dos 17 ODS, como pilar principal para 
garantir que cada uma das iniciativas contribuía para o envolvimento e mobilização do Movimento 
Escoteiro com os ODS. Isso acontece principalmente através do alinhamento do Programa 
Educativo com a proposta de educação para o desenvolvimento sustentável, compromisso este 
que é reforçado pelo Projeto Educativo, e visa oferecer uma abordagem onde os jovens podem 
desenvolver estas competências através da ação direta em suas comunidades.

Desta forma, podemos definir a Iniciativa Mundo Melhor como a base que apoia o conjunto 
coordenado de atividades, campanhas, ações e eventos oferecidos com o objetivo de 
proporcionar aos jovens um conjunto de competências que os possibilitem que sejam cidadãos 
úteis, estimulando para que atuem ativamente na implementação de ações locais em busca do 
desenvolvimento sustentável.
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  2. OBJETIVOS  

• Colaborar com a Equipe Nacional de Programa Educativo, em especial com os Coordenadores 
de Ramos, no desenvolvimento de oportunidades de aprendizagem e recursos educativos;

• Coordenar Redes de Trabalho conforme estabelecidas pela Diretoria Nacional de Programa 
Educativo e que tenham relação com suas atividades; 

• Promover as iniciativas e projetos existentes, apoiar sua implementação em todos os níveis 
(local, regional e nacional), fornecendo recursos para sua implementação; 

• Identificar as melhores práticas e promover a troca de conhecimentos, buscando novas 
abordagens de atuação; 

• Utilizar ferramentas que auxiliem a medir o impacto e alcance das ações implementadas, 
fornecendo relatórios sempre que solicitado;  

• Quando solicitado, prestar orientação especializada de modo a garantir que projetos e ações 
resultem em oportunidades de aprendizagem significativas e contribuições na sociedade;

• Estimular ações de desenvolvimento comunitário, de modo que os jovens desenvolvam 
competências para a sustentabilidade; 

• Sob orientação da área de Desenvolvimento Institucional, implementar iniciativas com 
parceiros institucionais, que estejam alinhados com os ODS e Projeto Educativos dos 
Escoteiros do Brasil; 

• Apoiar na aplicação de seminários, oficinas, cursos e outras iniciativas de formação, 
relacionadas às temáticas dos ODS;

  3. ESTRUTURA E OPERAÇÕES  

• A Iniciativa Mundo Melhor, suas equipes e projetos, são parte integrante da estrutura da 
Diretoria de Métodos Educativos, estando diretamente vinculada à estrutura do Programa 
Educativo. Sua atuação acontece de forma horizontal, muito especialmente com as 
Coordenações dos Ramos Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro, em complemento (não em 
substituição) e de forma colaborativa a estas estruturas.

• As iniciativas e projetos da Iniciativa Mundo Melhor buscam essencialmente atender as 
necessidades e desafios da juventude, tal como apresentado no Projeto Educativo dos 
Escoteiros do Brasil. 
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• O relacionamento com as outras instituições e organizações, vinculadas às iniciativas 
ou projetos da Iniciativa Mundo Melhor, deve sempre ser realizada através da área de 
Desenvolvimento Institucional do Escritório Nacional, seguindo as diretrizes da Diretoria 
Nacional de Relações Institucionais.

• Demandas relacionadas a comunicação devem ser encaminhadas pela Diretoria de Métodos 
Educativos e ter seu alinhamento junto a área de Comunicação do Escritório Nacional, de 
modo que tais iniciativas sejam integradas de maneira consistente junto a estratégia de 
comunicação da instituição. Toda a comunicação deve se dar pelos canais oficiais adotados 
pelos Escoteiros do Brasil.

  4. EIXOS DE ATUAÇÃO  

Os eixos de atuação da Iniciativa Mundo Melhor buscam atender a tendências globais que afetam 
os jovens e suas comunidades, sendo adotadas pela OMME como prioridade de atuação.

Atualmente os Escoteiros do Brasil adotam as seguintes iniciativas:

Iniciativa  / equipe ODS Relacionados  Partes interessadas

Mensageiros da Paz
1,2, 3, 4, 5, 6,7,8, 9,10, 11, 12,

13,14, 15, 16, 17
Programa Educativo - Todos os Ramos

Escoteiros do Mundo
1,2, 3, 4, 5, 6,7,8, 9,10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17
Programa Educativo  - Ramos Sênior e 

Pioneiro

Tribo da Terra 2,4,6, 7, 11, 12, 13,14, 15
Programa Educativo - Ramos Lobinho, 

Escoteiro e Sênior

He for She** 4, 5, 8, 10, 15, 16 Ação Institucional

Equipe de Diversidade 4,5, 10, 16 Programa Educativo - Todos os Ramos

Equipe de Inclusão e 
Acessibilidade

4,10, 16 Programa Educativo - Todos os Ramos

Equipe de Desenvolvimento 
Espiritual

10, 16 Programa Educativo - Todos os Ramos

Equipe de Saúde Mental 3, 4 Programa Educativo - Todos os Ramos

Equipe de Pesquisa, Inovação
e Tecnologia

4, 9 Programa Educativo - Todos os Ramos

Equipe de Sustentabilidade
1,2, 3, 4, 5, 6,7,8, 9,10, 11, 12,

13,14, 15, 16, 17
Programa Educativo - Todos os Ramos
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Novas iniciativas podem ser incorporadas pelos Escoteiros do Brasil, desde que sejam atendidas 
prioritariamente as necessidades das crianças, adolescentes e jovens brasileiros, demandas de 
suas respectivas comunidades, bem como a disponibilidade de recursos e objetivos estratégicos 
institucionais. Cabe a DEN avaliar quanto a adesão de novas iniciativas.

  5. DESCRITIVO DE CARGOS E FUNÇÕES  

À pessoa designada a coordenar a Iniciativa Mundo Melhor no Nível Nacional dos Escoteiros do 
Brasil, sugere-se o seguinte descritivo de funções:

• Apoiar as ações da área de Métodos Educativos referentes a Iniciativa Mundo Melhor;

•  Orientar sobre a correta aplicação das ações ligadas a Iniciativa Mundo Melhor;

• Colaborar com outras áreas da organização no desenvolvimento de ações relacionadas à 
Iniciativa Mundo Melhor;

• Encaminhar questões relacionadas à Iniciativa Mundo Melhor e aos seus projetos aos 
devidos coordenadores, caso existam;

• Colaborar no processo de seleção, formação e captação de novos membros da equipe 
Mundo Melhor, conforme a necessidade da Diretoria Executiva Nacional;

• Recomendar à Diretoria de Métodos Educativos equipes de trabalho que auxiliem nas ações 
relacionadas à Iniciativa Mundo Melhor;

• Contribuir no desenvolvimento e aplicação de atividades ligadas ao desenvolvimento 
sustentável nos eventos e atividades nacionais para jovens;

• Propor e promover encontros, seminários e apresentações, entre outros eventos, 
destinados a facilitar a troca de ideias, o compartilhamento de experiências bem sucedidas 
e divulgação de ações ligadas a Iniciativa Mundo Melhor;

• Colaborar com a Equipe Nacional de Gestão de Adultos, na elaboração de conteúdos 
referentes à Iniciativa Mundo Melhor;

• Atuar em conjunto com a Equipe Nacional de Programa Educativo no desenvolvimento de 
ações da Iniciativa Mundo Melhor que sejam direcionadas a crianças, adolescentes e jovens.

Aos integrantes, diretamente ligados à coordenação da Iniciativa Mundo Melhor e às pastas 
relacionadas aos seus eixos de ação, caberá auxiliar a coordenação no cumprimento das funções 
acima citadas.
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