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INTRODUÇÃO
Escuteiros em todo o mundo estão comprometidos com a sua promessa de 
cumprir o seu dever de criar um mundo melhor, como disse o fundador do 
Movimento Escutista, Baden-Powell na sua última mensagem em 1941, ‘Deixa o 
mundo um pouco melhor do que o encontraste’. Criar um mundo melhor não é 
apenas um slogan e uma visão para os escuteiros, mas também um estilo de 
vida e um valor que estes vivem.

Ao longo da história da humanidade, o ser humano identificou-se com a sua 
cultura e património, o que lhe dá um sentimento de orgulho. Até certo ponto, o 
nosso património cultural reflete nossa identidade nacional. Portanto, a 
preservação do património é um empreendimento importante, pois auxilia
na compreensão da história de uma cultura. O património inclui ambos os 
tangíveis (monumento, marcos, lugares, etc.) e os intangíveis (histórias, danças, 
comida, etc.).

A Organização Mundial do Movimento Escutista (WOSM) e a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) reconheceram a 
importância do Património Mundial e a necessidade de trabalhar-mos juntos para 
protegê-lo.

O Centro do Património Mundial da UNESCO protege locais de Valor Universal 
Excecional por meio da Convenção de 1972 sobre a proteção do Património 
Mundial Cultural e Natural, enquanto a WOSM está a capacitar jovens por meio 
do seu método único de educação não formal para que se tornem cidadãos 
ativos na sociedade.

Impulsionadas pelas suas visões, as duas organizações estão a colaborar para 
capacitar jovens em todo o mundo para tomarem a iniciativa de proteger o 
património mundial por meio do Programa de Reconhecimento do Património 
Mundial da UNESCO.
Este consiste numa insígnia e um certificado, reconhecido pela UNESCO e pela 
WOSM, chamado Insígnia Patrimonito, com o objetivo de promover o Patrimnio 
Mundial, educar os jovens e convocá-los para ações de desenvolvimento 
sustentável. Para saber mais sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), visite https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs.

O Programa Scouts of the World Award (SW Award) da WOSM é o veículo 
educativo que vai levar a cabo esta iniciativa. Patrimonito (que significa 
"pequeno património" em espanhol), que representa um jovem guardião do 
património, foi amplamente adotado como o mascote internacional do Programa 
de Educação para o Património Mundial.

Esta diretriz é uma ferramenta abrangente para explicar o Porquê, o O Quê, 
Quem, Onde e Como ajudar educadores e líderes jovenis a implementar o 
Programa de Reconhecimento do Património Mundial da UNESCO e do Escutismo 
Mundial (Insígnia Patrimonito). 
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O programa deve ser implementado em total acordo entre as Organizações 
Escutistas Nacionais (OENs) e as autoridades dos locais de Património Mundial.

Agora, mais do que nunca, precisamos continuar e acelerar os esforços para 
deixar o mundo um lugar melhor do que o encontramos. Os jovens já estão 
liderar o caminho para proteger o mundo e sustentar a sua biodiversidade, mas 
é importante proteger também o seu património.

A WOSM e a UNESCO esperam que este recurso apoie e incentive os jovens a 
continuarem a ser influências poderosas na criação e manutenção de 
comunidades sustentáveis e na formação do futuro do mundo.

OBJETIVOS DO PROGRAMA

Património Mundial  e responsabilidade Comum

O Património Mundial é propriedade coletiva da humanidade e não 
apenas do país onde os sítios estão localizados. Mesmo que a nação 
seja a sua legítima proprietária, a responsabilidade pela sua 
proteção é internacional. Essa responsabilidade recai sobre todos os 
cidadãos do mundo, todos totalmente endividados com o presente e o 
futuro.

Todos somos responsáveis: as pessoas que vivem nos locais, os 
turistas que os visitam, os especialistas que os estudam, os meios de 
comunicação que falam deles, os Estados que os administram e os 
Estados Membros da Convenção do Património Mundial.

O conceito de universalidade é a nossa preocupação comum, pois só a 
ação coletiva pode proteger o nosso património. Cabe a cada jovem 
conhecer e dar a conhecer os sítios do seu país, investindo-os assim 
de um carácter sagrado e inviolável. 

• Sensibilizar e mobilizar jovens, escuteiros ou não, para participar e ajudar
na preservação e promoção do Património Mundial

• Promover a cidadania ativa entre os jovens no mundo, que é um dos
objetivos do Programa de Educação do Património Mundial da UNESCO e
do Programa do Escutismo Mundial para os Jovens

• Desenvolver atividades relacionadas ao Património Mundial que aumentem
a conscientização entre a geração mais jovem e ajudem a criar e fortalecer
as interações entre os jovens e as comunidades locais

• Fornecer uma plataforma através do Programa SW Award para ação
contínua onde escuteiros e não escuteiros podem aprofundar os seus
conhecimentos, adquirir habilidades e contribuir para questões culturais e
comportamento sustentável
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'Daqui a vinte anos, ficarás mais dececionado 
com as coisas que não fizeste do que com as que 
fizeste. Então liberta as amarras. Navegue para 
longe do porto seguro. Apanha ventos alísios 
nas tuas velas. Explora. Sonha. Descobre.'

Mark Twain 

INSÍGNIA–PATRIMONITO 
INFORMAÇÃO PRÁTICA

Para quem é?
Para qualquer jovem dos 15 aos 26 anos, escuteiro ou não escuteiro.

Onde posso fazer meu projeto?
Em qualquer local de Património Mundial da UNESCO (whc.unesco.org/en/list) 
ou num local inscrito nas listas provisórias (whc.unesco.org/en/tentativelists). 
Isso pode ser dentro ou fora do teu país e conduzido em cooperação com as 
autoridades de gerenciamento do local. 

Quais são os passos que preciso dar
para o meu trabalho ser reconhecido?
Para receberes o reconhecimento conjunto da WOSM e da UNESCO pelo teu 
trabalho na área do Património Mundial, segue estes passos: 

1. Primeiros , deves escolher se desejas participar nos Projetos Esc autistas
do Património Mundial como guia de campo ou voluntário. O teu papel será
diferente nos dois casos: como guia campo vais elaborar todo o projeto e
recrutará uma equipa; como voluntário, vais participar num projeto já
preparado por colegas escuteiros ou pela Iniciativa de Voluntários do
Património Mundial (VPM).

2. Em seguida, com a ajuda da OEN do teu país (em particular a equipa
nacional do SW Award), podes prosseguir para a fase de Descoberta do SW
Awrd. Deves explorar um ou vários desafios globais do mundo de hoje que
devem estar relacionados a uma ou várias das áreas de foco do Programa
SW Award: desenvolvimento, paz e/ou meio ambiente.

A descoberta deve focar-se numa propriedade de Património Mundial ou
num local numa Lista Provisória que esteja preocupado com esses desafios.
Esta etapa dura alguns dias e é recomendado que seja numa propriedade
de Património Mundial ou num local das listas indicativas.
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Como guia de campo, terás de escolher uma propriedade de Património 
Mundial (ou um local nas Listas Provisórias) no teu país onde desejes 
implementar o Serviço de Voluntariado do SW Award. Depois de selecionar 
o local, deves entrar em contcato com a(s) autoridade(s) de gestão do local 
de propriedade de Património Mundial com a ajuda do coordenador nacional 
do SW Award, que facilitará a conexão com estas.

As autoridades locais irão ajudar-te a determinar e identificar os desafios/ 
questões em jogo para a preservação e manutenção da propriedade que 
requerem ações para preservar a sua sustentabilidade. Poderás inspirar 
outros amigos/escuteiros a juntarem-se a ti neste projeto como uma equipa 
ou voluntários.

Como guia de campo, outras tarefas incluem o recrutamento de outros 
escuteiros/ou voluntários não escuteiros para o projeto, arranjos logísticos 
(material, transporte, acomodação e alimentação) e atividades de 
consciencialização sobre preservação do Património Mundial para a 
comunidade local ou visitantes da propriedade.

No final da Descoberta do SW Award, tu e a tua equipa devem começar a 
esboçar um projeto concebido para resolver os problemas em jogo na 
propriedade de Património Mundial e na comunidade dentro e ao redor da 
propriedade. Usa o Formulário de Projeto ao planear o teu projeto.

Como voluntário, deves escolher um Projeto de Voluntariado do SW 
Award ou um dos projetos PMV no qual participarás como voluntário: 
http://whc.unesco.org/en/whvolunteers/. Poderás entrar em contacto  com 
a organização do projeto diretamente para saber mais sobre as atividades e 
os requisitos logísticos para participar no projeto PMV. Nesse caso, a fase 
de descoberta do SW Award consistirá na identificação, leitura e compilação 
de informações sobre os problemas e desafios enfrentados por uma 
propriedade de Património Mundial previamente escolhido. Também deves 
obter a ajuda da OEN do teu país (em particular, a equipa nacional do SW 
Award).

3. Agora está na altura de executar a fase de Serviço de Voluntariado do SW 
Award (com a ajuda da equipa nacional do SW Award e das autoridades da 
propriedade do Património Mundial). A Fase de Serviço de Voluntariado do 
SW Award deve durar no mínimo duas semanas (80 horas). Como 
voluntário, a tua participação em numa fase de Serviço de Voluntariado do 
SW Award ou num projeto de Voluntários do Património Mundial deve durar 
toda a duração do projeto que escolheste.

4. Assim que concluíres a Descoberta do SW Award e o Serviço de 
Voluntariado do SW Award (como guia de campo ou voluntário), podes 
ingressar na Rede SW Award relatando o teu projeto em scout.org. Deves 
preencher o Formulário de Avaliação do teu Projeto Escutista do Património 
Mundial (ver anexo) e enviá-lo ao teu OEN (equipa nacional do SW Award). 
Finalmente, a equipa nacional do SW Award irá ajudar-te (e à tua equipa) a 
avaliar o projeto por meio do tutor do SW Award. Se a tua experiência se 
encaixa nos critérios definidos para os Programas SW e Educação para o 
Património Mundial, tornar-te-ás um SW Awrdie e receberás também a 
Insígnia Patrimonito, um reconhecimento do Escutismo Mundial e do 
Património Mundial da UNESCO.
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EVALUATE

COORDENADOR
SWA

SCOUT.ORG

Entra em contato com o coordenador nacional da 
OEN SW Award e explora as necessidades das 
propriedades de Património Mundial 

Completa uma Descoberta SW Award

Avalia a tua descoberta do prémio SW e serviço de voluntariado

Faz upload do relatório
do projeto do SWA em 
scout.org 

Junta-te à Rede 
SWA

Parabéns! 
Agora podes ser premiado com 
o SW Award e a Insígnia
Patrimonito.
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Como guia de campo:

- contata as autoridades do 
Património Mundial da 
UNESCO

- recruta uma equipa de 
Escuteiros e/ou voluntários 
não escuteiros

- arranjos logísticos

- elabora um projeto
(incluindo atividades práticas 
e de consciencialização)

Como voluntário:

- escolhe um Projeto de 
Voluntariado do SW Award 
ou um dos projetos da 
Iniciativa de Voluntários do 
Património Mundial

- identifica, lê e compila 
informações sobre os 
problemas e desafios 
enfrentados pelo local 
previamente escolhido

Completa um Serviço Voluntário do SW Award 
numa propriedade de Património Mundial ou 
num local nas listas indicativas
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DESIGN E A SELEÇÃO DE 
INSÍGNIA 

O design geral da insígnia em forma de quadrado foi inspirado no emblema do 
Património Mundial, que simboliza a interdependência da cultura e da natureza, e 
sua proteção. O personagem Patrimonito é o elemento principal da insígnia, 
colocado no centro.

A Insígnia também apresenta os logotipos icónicos da UNESCO (templo) e do 
Escutismo Mundial (emblema do Escutismo Mundial). As cores foram escolhidas 
para incluir o azul da UNESCO e o roxo WOSM uniformemente para simbolizar 
ambas as organizações a trabalhar juntas harmoniosamente. A cor 
complementar do verde representa a relva, que por sua vez simboliza as ações 
locais, e a cor contrastante do laranja representa o sol nascente de um novo dia. 
A cor vermelha no meio representa a ligação com o SW Award.

Os escuteiros votaram numa das quatro opções de design durante o 23º 
Jamboree Mundial do Escutista no Japão (28 de julho a 8 de agosto de 2015), 
bem como por meio dos canais de mídia social da WOSM. O projeto final foi 
aprimorado para refletir as preferências da maioria.

O Emblema da 
UNESCO
Este é o emblema que 
representa o templo, incluindo 
o acrónimo da UNESCO, que
faz parte do logótipo da
UNESCO.

O Emblema do 
Escutismo
É um símbolo de pertença ao 
Movimento Escutista. Consiste 
num campo de púrpura real com 
a flor-de-lis branca cercada por 
uma corda branca num círculo e 
um nó direito central na parte 
inferior. É um elemento 
essencial da identidade da 
marca do Movimento Escutista. 

Patrimonito
Patrimonito significa "pequeno património" em espanhol e o personagem 
representa um jovem guardião do património. Foi amplamente adotado como 
mascote internacional do Programa de Educação para Património Mundial.
A Patrimonito foi criada em 1995 por um grupo de alunos de lingua espanhola. 
Os jovens estudantes desenharam o Patrimonito com base no emblema do 
Património Mundial, que simboliza a interdependência dos locais culturais e 
naturais. O quadrado central é uma forma criada por pessoas e o círculo 
representa a natureza, estando os dois intimamente ligados. O emblema é 
redondo como o mundo e, ao mesmo tempo, um símbolo de proteção.
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BETTER WORLD FRAMEWORK 
ATRAVÉS DE PROGRAMAS 
ESCUTISTAS MUNDIAIS

O Movimento Escutista está empenhado em criar um mundo melhor, envolvendo 
as comunidades locais em projetos e atividades de Escutismo. Desta forma, a 
sociedade beneficia do Movimento Escutista, pois capacita os jovens como 
cidadãos responsáveis e empenhados. O Escutismo deve identificar 
oportunidades, tanto dentro do próprio Escutismo como externamente, para que 
jovens e voluntários adultos sejam ativos na sociedade e contribuam para a 
realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A WOSM tem trabalhado por muitos anos para encontrar possíveis ferramentas 
que possam aumentar as possibilidades dos jovens contribuírem para o 
desenvolvimento positivo das suas comunidades, incluindo oportunidades de 
voluntariado, estágios, serviços comunitários e projetos de parceria com outras 
organizações não governamentais
(ONGs).

A certo ponto da história do Escutismo, ficou claro que precisávamos trabalhar 
em algo mais atraente para os jovens contribuírem para o desenvolvimento da 
comunidade. Isto foi finalmente encontrado nos Programas Escutistas Mundiais: 
o Programa  Scouts of the World Award, Programa Tribo da Terra e os
Mensageiros da Paz.

O objetivo desta secção é destacar a ligação entre o Programa de 
Reconhecimento do Património Mundial da UNESCO e o Escutismo Mundial, à 
missão de criar um mundo melhor e o Better World Framework.

Os três Programas Escutistas Mundiais, assim como quaisquer outros programas 
e iniciativas que acontecem em todos os níveis, visam motivar a cidadania ativa 
nos jovens, escuteiros ou não, e inspirá-los à ação. É assim que estes programas 
estão a trabalhar juntos numa estrutura geral para criar um mundo melhor 
numa rede global de serviços, exatamente como Baden-Powell imaginou nos 
primeiros dias do Movimento.

Para mostrar como todos os três programas se estão a beneficiar uns aos 
outros, podes fazer um único projeto que reconheça um ou mais dos programas 
usando os critérios de cada programa como uma diretriz. Esses programas são 
como uma cesta de fruta; podes escolher uma fruta ou diferentes tipos de fruta. 
É contigo.
Para obter mais informações sobre o Better World Framework e outros 
programas, vai a scout.org.
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LINKS UTEIS
Página da web do . econhecimento do Patrim nio Mundial 
UNESCO - Escutismo Mundial www.scout.org/patrimonito

A Organização Mundial do Movimento Escutista 
www.scout.org

Página web do Scouts of the World Award
www.scout.org/swaward

Centro do Patrim nio Mundial da UNESCO
whc.unesco.org

"Temos o futuro nas nossas 
mãos, juntos, devemos garantir 
que os nossos netos não tenham 
que perguntar por que falhamos 
em fazer a coisa certa e os 
deixámos sofrer as 
consequências."  

Secretário Geral da ONU Ban 
Ki-moon (2007)
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ANEXO

1.Programa Scouts of the World Award

PARA QUEM É?

O SWA foi criado para ti se tens entre 15 e 26 anos de idade, sejas 
escuteiro ou não. Os não escuteiros devem seguir o Programa do SW Award 
administrado pela Organização Escutista Nacional do seu país. 

COMO FUNCIONA?

O programa do SWA é simples e flexível. 

1. Primeiro, precisas de entrar em contato com o coordenador do OEN
SW Award. Eles irão ajudar-te a explorar um ou mais dos desafios
globais de hoje. Esses desafios estão relacionados a um ou mais
campos de ação: desenvolvimento, paz e/ou meio ambiente. Esta fase
inicial de exploração, que dura alguns dias, é chamado de Descoberta
SWA.

2. Isto geralmente será conduzido numa base do Scouts of the Word
Award ou outro local apropriado com uma equipa de outros jovens. No
final da Descoberta do SW Award, terás começado a explorar os
desafios e a esboçar seu projeto para lidar com as questões em jogo
na comunidade escolhida.

3. Após a Descoberta SW Award, receberás o passaporte SWA para
manter o controle do trabalho realizado. Em seguida, planearás e
executarás o Serviço Voluntário SW Award que começaste a planear
durante a Descoberta SW Award. Este projeto costuma durar em torno
de duas semanas (mínimo de 80 horas de trabalho).

4. Assim que o teu projeto for concluído, avalia-lo-ás sozinho (ou com
uma equipa) e em seguida, com o tutor do SW Award (um membro da
equipa do SWA que acompanhou o teu projeto desde o início).
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5. Se a tua experiência se enquadrar nos critérios definidos para o SW
Award, o coordenador nacional do SW Award permitirá que te juntes
à Rede do SW Award. Só precisas de fornecer um breve relatório do
teu projeto para a Rede SW Award em scout.org.

6. Finalmente, tu és premiado! Receberá a insígnia da SWA e o
certificado do SW Award. Também pode continuar a contribuir para o
desenvolvimento do Programa do SW Award e as suas causas.

COMO POSSO GANHAR O SWA?

Depois de concluíres a tua Descoberta do SW Award, o teu Serviço Voluntário 
do SW Award e de te juntares à rede do SW Award, receberás o SW Award. 
Este é o único prémio que a WOSM propõe para os jovens!  

Este prémio desafiador reconhece os teus esforços e tua experiência de 
aprendizagem. Também te reconhece como um cidadão mundial ativo, capaz de 
compreender os desafios globais e contribuir localmente para a melhoria do 
nosso mundo. Pensa globalmente, age localmente! Agora sabes o que é preciso 
para agir em prol do desenvolvimento, da paz e do meio ambiente. Continuarás a 
preocupar-te e a agir para criar um mundo melhor.

QUE ESTRUTURAS APOIAM O PROGRAMA DO SWA?

O Programa do SW Award é altamente descentralizado. Não é um programa 
difícil de implementar ou integrar dentro de um programa existente na Seção 
Sénior. No entanto, algumas estruturas suportam-no:

As bases do Scouts of the World Award
As bases de prémios SW Award são onde acontecem as descobertas dos SW 
Award. Eles podem assumir muitas formas diferentes e devem assentar no que já 
existe:

BASES SW AWARD PERMANENTES

Em todo o mundo, existem milhares de centros e campos escutistas. Estes são, 
ou podem ser, bases SW Award e desempenham um papel fundamental no 
desenvolvimento do programa. 

BASES SW AWARD TEMPORÁRIAS

As bases SW Award temporárias também podem ser criadas durante eventos 
internacionais ou nacionais voltados para jovens de 15 a 26 anos. Escuteiros 
seniores envolvidos em projetos comunitários locais também podem compartilhar 
as suas experiências com outros jovens criando uma base SW Award.

A Parceria dos Escuteiros do Mundo 
A Parceria SW Award é formada por OENs que adotaram o Programa SW Award. 
É apoiada pelos escritórios centrais e regionais do World Scout Bureau. A 
Parceria SW Award é uma rede de organizações dispostas a ajudar-se 
mutuamente na implementação do Programa SW Award.

A parceria do SW Award pode abranger vários tópicos, incluindo a troca de ideias 
e recursos do Programa do SW Award, intercâmbio de instrutores, união de 
Bases SW Award, organizar intercâmbios de jovens, desenvolver parcerias com 
ONGs especializadas e agências governamentais que trabalham na agenda da 
ONU pós-2015 e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, bem como a 
ajuda uns aos outros nos esforços de angariação de fundos.

Para obter mais informações, não hesites em contatar o World Scout Bureau
(educacionalmethods@scout.org) com perguntas ou comentários sobre
o programa.

‘Os jovens são um grupo 
precioso de pessoas e futuros 
líderes. Devemos estar 
expostos a diferentes culturas 
e ambientes para que possamos 
estar cientes do que está 
acontecendo em outras partes 
do mundo. Isso abrirá nossas 
mentes e tornará outras 
culturas mais familiares. ' 

Young Malaysian
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2. Programa de Educação Sobre
o Património Mundial da
UNESCO

O Programa de Educação para o Património Mundial da UNESCO é um dos 
programas mais bem-sucedidos da UNESCO para os jovens. Foi iniciado como 
um projeto especial da UNESCO em 1994, em resposta ao Artigo 27 da 
Convenção sobre a Proteção do Património Mundial Cultural e Natural, para dar 
aos jovens a chance de expressar as suas preocupações e de se envolverem na 
proteção do nosso património cultural e natural comum.

Por meio do programa, os jovens aprendem sobre os locais de Património 
Mundial, a história e as tradições das suas próprias culturas e de outras culturas, 
o desenvolvimento sustentável e a importância de proteger nosso património 
cultural e natural. Conscientizam-se das ameaças que os locais de património 
enfrentam e aprendem como a comunidade internacional se pode unir para 
salvar nosso património comum. Mais importante ainda, os jovens descobrem 
como contribuir para a conservação do património e como se fazer ouvir.

Este programa, que realizou diversas atividades e projetos que visam fortalecer 
ainda mais o envolvimento dos jovens na proteção e promoção do Património 
Mundial e na manutenção da paz, é liderado pelo Centro do Património Mundial 
da UNESCO em próxima cooperação com os Escritórios de Campo da UNESCO, 
Comissões Nacionais da UNESCO , partes interessadas e sociedade civil. Entre 
eles:
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INICIATIVA VOLUNTÁRIO DO PATRIMÓNIO MUNDIAL (VPM) 

A Iniciativa VPM foi lançada em 2008 para promover a participação significativa 
de jovens na proteção e conservação do património.

Consiste em campos de ação organizados por organizações locais de jovens, 
ONGs e instituições relacionadas com património ou de educação. A iniciativa 
mobiliza voluntários nacionais e internacionais na preservação do Património 
Mundial por meio de projetos práticos concretos em locais, desenvolvimento de 
habilidades práticas, visitas e estudos a locais de Património Mundial e 
discussões sobre património cultural e questões de preservação.

Nos últimos anos, a Iniciativa VPM cresceu enormemente, com crescente 
interesse e apreciação pela proteção, preservação e promoção do Património 
Mundial.

Para obteres mais informações, consulte o seguinte site:
http://whc.unesco.org/en/whvolunteers/    

O FORUM JUVENÍL DO PATRIMÓNIO MUNDIAL

Uma das principais atividades do Programa é promover a aprendizagem e o 
intercâmbio intercultural, reunindo jovens, educadores e especialistas em 
património nos Fóruns Juvenis do Património Mundial da UNESCO.

Os fóruns, que se focam em várias questões do Património Mundial, servem 
como uma plataforma para encontrar jovens de outros países e aprender sobre 
o património mútuo. Estes discutem preocupações comuns e descobrem os seus 
novos papéis na conservação do património. A nível internacional, os Fóruns 
Juvenis do Património Mundial estão a ser realizados em conjunto com as 
sessões do Comitê do Património Mundial.

Jovens representantes do Fórum Juvenil apresentam as suas declaração nas 
sessões do Comitê do Património Mundial, compartilhando a perspectiva dos 
jovens sobre a conservação com os Estados Membros. Com o apoio dos Estados 
Membros, os Fóruns Juvenis do Património Mundial também são organizados em 
nível regional.

Para obter mais informações, consulta seguinte site:
http://whc.unesco.org/en/youth-forum/

Tu sabias?

De acordo com os censos da WOSM de 2014, as Seções Seniores 
(Caminheiros) juntas atingiram cerca de cinco milhões de membros 
jovens. Consegues imaginar o impacto que nosso Movimento teria 
se apenas 10% dos membros (500.000) deixassem o Escutismo todos 
os anos com a capacidade e o desejo de ser cidadãos ativos e 
responsáveis do mundo?

Todos os anos, uma nova onda de 500.000 jovens se juntaria aos 
mais velhos na promoção de projetos de desenvolvimento nas suas 
comunidades. Esta nova onda representaria 500.000 novos 
embaixadores da compreensão internacional, solidariedade e 
cidadania.

Nos próximos anos, a credibilidade do Escutismo como movimento 
educacional não formal dependerá da sua capacidade de trazer 
das suas fileiras dezenas de milhares de jovens, homens e 
mulheres com o conhecimento, habilidades e motivação para 
desempenhar um papel ativo na sociedade. Estes trarão mudanças 
a nível local, nacional e mundial para criar uma sociedade mais 
aberta, justa, pacífica e ambientalmente sustentável.
Essa é a visão do SW Award. E tu podes fazer parte disso. 
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KIT Do PATRIMÓNIO MUNDIAL EM MÃOS JOVENS 

Desenvolvido em 1998, o Kit do Património Mundial em Mãos Jovens é uma das 
principais ferramentas do Programa de Educação para Património Mundial. O Kit, 
direcionado a professores do ensino médio, foi desenvolvido numa abordagem 
interdisciplinar e incorpora os valores do Património Mundial ao currículo. Este 
compartilha conhecimento sobre a conservação do património com os jovens na 
forma de uma viagem pelo património cultural e natural do mundo.

Desde a sua publicação, o Kit foi calorosamente recebido pelos Estados Membros 
e foi traduzido em vários idiomas nacionais.
Para obter mais informações, consulta o seguinte site:
http://whc.unesco.org/en/educationkit/   

SÉRIE DE DESENHOS ANIMADOS DAS AVENTURAS DE PATRIMÓNIO 
MUNDIAL DO PATRIMONITO

Lançado em 2002, o projeto convida jovens a defender a preservação do 
Património Mundial para seus pares, criando bandas desenhadas nos quais eles 
apresentam um local de Património Mundial, apresentando as ameaças que 
enfrenta e soluções para preservá-lo.

Através de competições de banda desenhada internacionais e nacionais, as 
bandas desenhadas selecionadas são produzidas profissionalmente como um 
episódio de uma série de desenhos animados intitulada As Aventuras de 
Património Mundial do Patrimonito.

O projeto dá aos jovens a oportunidade de se envolverem numa atividade 
criativa, ao mesmo tempo que os incentiva a propor soluções para a preservação 
de locais do Património Mundial. Também aumenta a conscientização sobre 
questões de desenvolvimento sustentável.

Para obter mais informações, consulta o seguinte site: 
http://whc.unesco.org/en/patrimonito/

"Um indivíduo não começou a 
viver até que ele possa 
superar os limites estreitos 
das suas preocupações 
individualistas para as 
preocupações mais amplas de 
toda a humanidade."

Martin Luther King, Jr. ©
 W

S
B
 I

nc
. 

/ 
Je

an
-P

ie
rr

e 
Po

ut
ea

u



Escu t i smo Mund ia l  -  UNESCO D i re t r i ze s  do  P rograma de  Reconhec imen to  do  Pa t r imón io  Mund ia l18

NOTAS



19Escu t i smo Mund ia l  -  UNESCO D i re t r i ze s  do  P rograma de  Reconhec imen to  do  Pa t r imón io  Mund ia l

NOTAS



Wor ld  Scou t i ng  -  UNESCO Wor ld  Her i tage  Recogn i t i on  P rog ramme Gu ide l i nes20

Março de 2018 © WOSM e UNESCO 
Todos os direitos reservados.

World Scout Bureau 
Global Support Centre 
Kuala Lumpur

Suite 3, Level 17 
Menara Sentral Vista
150 Jalan Sultan Abdul Samad 
Brickfields
50470 Kuala Lumpur 
Malaysia

Tel.: + 60 3 2276 9000
Fax: + 60 3 2276 9089

scout.org

UNESCO 
World Heritage Center
7 Place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP, France

Tel: +33 1456 81882
Fax: +33 1456 85570

whc.unesco.org/en/wheducation

Tradução: Tiago Neves, Leiria

PA
TR

IM
ONIO MUNDIAL

• W
O

R
LD

 H
ERITAGE • PATRIMOIN

E 
M

O
N

D
IA

L 
•

World 
Heritage
Centre

Em parceria com 

Organização das Nações 
Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura




