
PESSOAL - Canadiano e Irlandês com esposa  

e três filhos pequenos no escotismo

PROFISSIONAL - empresário, ex-político e executivo 

de organização sem fins lucrativos

EDUCAÇÃO - Programa  

de Mestrado em Gestão e 

Formação de Diretores

ESTILO - líder pelo 

exemplo, promotor de 

relacionamentos, orientado 

para resultados

ESCOTISMO - 
Escoteiros do Canadá, 

Fundação Escoteira 

Interamericana e União 

Parlamentar Mundial 

de Escoteiros

AJUDE A CRIAR  
UM MUNDO MELHOR  

COM O STEVE
• Fortalecer o apoio às NSOs pós-pandemia

• Defenda o genuíno empoderamento dos jovens

• Promova a paz global e a sustentabilidade

STEVEKENT.CA



PORQUÊ VOTAR EM  
STEVE KENT? 
O Steve tem dedicado uma grande parte de sua vida ao serviço público.  
Aos 19 anos, ele tornou-se vice-presidente de Mount Pearl, tornando-se o mais 
jovem quadro público eleito na história da cidade. Como resultado, ele ganhou 
uma experiência considerável em relações governamentais, desenvolvimento 
de fundos e construção de parcerias. Recentemente, ele ajudou na execução 
do Plano Growing Stronger da WOSM, co-liderando um grupo de trabalho de 
projeto de arrecadação de fundos. Ele atua como primeiro vice-presidente da 
Fundação Escoteira Interamericana e como Consultor Honorário do Executivo 
da União Parlamentar Escoteira Mundial.

Na sua vida profissional liderou organizações públicas, privadas e sem fins 
lucrativos. As suas inúmeras funções incluem empresário, organizador de 
campanha e estrategista de relações com o governo e desenvolvimento  
de negócios.

Como voluntário, Steve presidiu aos conselhos nacionais de duas das maiores 
organizações juvenis do Canadá. Os seus colegas descrevem-no como 
visionário, enérgico e colaborativo. Ele é um forte comunicador e construtor  
de equipes. Mais importante ainda, ele adora as pessoas. E ele gosta de fazer 
parte de equipes de alto desempenho e impulsionar mudanças positivas.

Amplamente reconhecido como um líder pelo exemplo, Steve recruta pessoas 
talentosas e as capacita para alcançar resultados notáveis. Ele prospera na 
construção de relacionamentos, desenvolvendo parcerias fortes e significativas 
com todas as partes interessadas. Além disso, ele foca-se nos resultados 
tomando ações proativas e reativas através da colaboração e  
do compromisso.

EXPERIÊNCIA REGIONAL E  
MUNDIAL DE ESCOTISMO
• Membro e 1º vice-presidente do Comité Escoteiro Interamericano (2010-2016)

• Presidente, Rede Interamericana de Comunicações Regionais (2013-2016)

• Presidente do Comité de Resoluções, 27ª Conferência Escoteira Interamericana (2018)

• Curador, 2º vice-presidente e 1º vice-presidente, Fundação Escoteira Interamericana (2016 até o presente)

• Vice-presidente do Conselho, 14º World Scout Moot 2013 (2011-2013) 

• Chefe do Contingente Canadiano, 23º Jamboree Escoteiro Mundial 2015 (2012-2015)

• Chefe de Contingente canadiano, 24º Jamboree Mundial de Escoteiros 2019 (2016-2019)

• Membro do Comité Executivo e Consultor Honorário, União Parlamentar Mundial de Escoteiros (2016-presente)

• Co-Lead, WOSM Fundraising Project Working Group (2020-2021)

STEVEKENT.CA

AUMENTO DE ASSOCIADOS + 
EMPODERAMENTO JUVENIL + 
IMPACTO GLOBAL 
• Ajudar as NSO’s a desenvolver maior capacidade de atingir os seus objetivos
• Recuperar e desenvolver novamente pós COVID da melhor maneira possível
• Transformar o nosso movimento para um maior engajamento dos jovens
• Desenvolver ferramentas para lidar com a saúde mental e os desafios sociais
• Alcançar Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030
• Acelerar o excelente progresso feito a nível mundial

NOMEADO POR                    E


