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Como vocês devem saber, temos tentado descobrir como planejar a próxima Conferência Mundial de 
Serviços: Deve ser presencial ou virtual ou uma combinação de algum tipo? A reunião on-line dos 
participantes da Conferência de junho foi parcialmente dedicada ao assunto, e os participantes 
optaram por acrescentar uma reunião on-line dos PCs em 24 de julho para discutir os planos para a 
WSC de 2022. Nós, enquanto quadro também temos discutido a questão há algum tempo, com dois 
subgrupos diferentes do quadro (nós os chamamos de colmeias) pesquisando possibilidades. 

Escrevendo a vocês com uma recomendação. 

O quadro considerou todas as ideias que ouvimos dos participantes e todas as possibilidades que 
pudemos pensar. Falamos sobre zonas que se reúnem para fazer parte do trabalho, planejando 
alguma combinação de dias presenciais com dias virtuais, fazendo com que alguns participantes se 
encontrem pessoalmente e alguns virtualmente. Criamos orçamentos e planilhas de cálculo. Cada 
membro do quadro se esforçou muito e finalmente chegamos a um acordo sobre uma recomendação 
do quadro. Não foi fácil para nós elaborar uma recomendação, particularmente devido à distância 
entre o que muitos de nós gostaríamos de ver acontecer e o que realmente parece possível. Nenhum 
de nós acha que esta é uma situação ideal, mas acreditamos que nossa recomendação é o caminho 
mais responsável e sensato a seguir. 

Nossa recomendação 

Simplificando, recomendamos que a WSC seja adiada até 2023, época em que uma reunião presencial 
poderá ser mais possível, e que em 2022 seja realizada uma breve reunião de conferência interina 
virtual para tratar dos assuntos mais imediatamente essenciais. 

Uma maneira de pensar sobre essa ideia é que recomendamos que este ciclo de conferências seja de 
três anos, de 2020 a 2023. Haveria uma reunião virtual provisória muito abreviada para tratar de 
decisões que não podem esperar; então a WSC faria um recesso e se reuniria novamente em 2023. 

Esse acordo viável parece ser a melhor opção, dadas as circunstâncias extremas fora de nosso controle 
em que todos nós nos encontramos. 

Tentaremos responder, a seguir, a algumas das perguntas que vocês possam ter. Haverá oportunidade 
para discussão com outros participantes durante a reunião virtual de PCs de 24 de julho e, como 
sempre, encorajamos vocês a nos enviarem um e-mail com quaisquer comentários ou perguntas que 
este relatório não responda. 

P: Isso significa que a WSC de 2023 será definitivamente presencial? 

R: Essa é a nossa esperança. Faremos o nosso melhor para planejar uma reunião presencial em 2023, 
se esta recomendação for uma direção que os participantes possam apoiar. Esta abordagem nos daria 
mais doze meses para planejar a WSC completa e determinar o que é prático e possível. Podemos 
fazer muito trabalho em conjunto, quadro e delegados, até 2023. 

P: É impossível ter uma WSC 2022 presencial? 

Como adictos em recuperação, estamos acostumados a possibilidades extremas. Desafiamos 
regularmente as expectativas para o que é possível. Entretanto, o quadro acredita que não é prático 
planejar uma conferência presencial no próximo ano, dados os riscos potenciais de saúde e segurança, 
os gastos financeiros e as possíveis limitações de viagem. 
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A crise de saúde global parece estar ressurgindo em muitos lugares. Assim como uma pequena janela 
para essa realidade, um quarto dos membros do quadro vive em países que estão em algum tipo de 
lockdown neste momento em que escrevemos este relatório. Com o passar do tempo, parece cada vez 
mais óbvio que simplesmente não sabemos como será a situação de viagens e de saúde em 2022. 
Parece provável que mesmo o melhor cenário para uma WSC presencial significaria uma divisão 
global em termos de quem poderia participar e quem não poderia. 

P: Já não orientamos na última reunião virtual dos participantes da Conferência? 

A reunião virtual dos participantes da Conferência de junho não teve tanta participação quanto 
muitas das reuniões virtuais de PCs passadas. Fizemos várias pesquisas de opinião durante a reunião 
virtual, mas a consciência daqueles que escolheram participar não estava clara. Aqui estão duas das 
perguntas relevantes que fizemos com os resultados das pesquisas: 

Você acredita que uma Conferência presencial é prudente ou aconselhável em 2022? Mais 
uma vez, estamos apenas tentando tomar um pulso inicial para ter uma noção de onde 
todos nós estamos. 

Sim: 51 (54%) Não: 33 (35%) Indeciso: 10 (11%) 

Dados os fatores mencionados hoje, você acredita que uma Conferência presencial é 
possível em 2022? 

Sim: 58 (62%) Não: 21 (22%) Indeciso: 15 (16%) 

Essas foram enquetes e não decisões, mas vale a pena notar que, na WSC, é necessário uma maioria 
de dois terços (66%) para aprovar uma moção, e nenhuma dessas questões atingiu esse limite. 

P: Quando precisamos tomar uma decisão sobre a WSC? 

Os NAWS já estão sendo pressionados sobre o atual contrato de hotel para a WSC de 2022. Quanto 
mais demorarmos, mais provável que estejamos sujeitos a consequências financeiras por um 
cancelamento ou mudança de contrato, o que significa que precisaremos tomar uma decisão com 
aproximadamente a mesma informação que temos agora. A viagem será possível em 2022 para a 
maioria dos participantes? Como será a situação da saúde global? Qual será a situação financeira dos 
Serviços Mundiais? Infelizmente, precisamos decidir sobre 2022 antes que a resposta a essas 
perguntas seja clara. 

P: Por que não podemos ter uma WSC virtual completa em 2022? 

A nosso ver, as duas opções mais realistas são duas: 

A) adiar a WSC até 2023 na esperança de que ela possa ser realizada presencialmente e abordar 
somente assuntos essenciais em 2022, que é a recomendação que estamos fazendo, ou 

B) ter uma WSC 2022 virtual “completa” - uma WSC virtual como a que tivemos em 2020 - e depois 
determinar o que é possível para a WSC 2024, com a esperança de que 2024 possa ser uma WSC 
presencial. 

Não estamos recomendando esta última abordagem por algumas razões. Primeiro, acreditamos que a 
maioria dos participantes preferiria reunir-se presencialmente o quanto antes. Em segundo lugar, 
aprendemos em 2020 que uma WSC virtual não é um verdadeiro substituto para uma conferência 
presencial. Ainda não encontramos os mecanismos e os métodos para abordar tantos assuntos em 
uma WSC virtual quanto somos capazes de fazer em uma conferência presencial. Embora tenhamos 
conseguido tomar muitas outras decisões necessárias na WSC 2020 virtual, a WSC tratou apenas de 6 
das 16 moções do Relatório da Agenda da Conferência 2020. A maioria das 10 moções restantes foi 
adiada para a próxima WSC. 

Pelo menos tão importante a considerar é o que acontece em uma WSC além da tomada de decisões. 
Há sessões em pequenos grupos sobre questões importantes, sessões de planejamento e 
oportunidades para os delegados compartilharem 
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com outros delegados. Quando nos reunimos virtualmente, sentimos falta de todos os benefícios 
intangíveis de estarmos juntos, do convívio e das conversas, do compartilhamento de refeições e da 
construção de relacionamentos. O poder de uma WSC presencial é difícil de ser colocado em palavras. 
Um dos ex-membros do quadro a chama de “magia” da Conferência. 

P: E quanto aos fusos horários? 

A realidade de uma conferência global com participantes de mais de 40 países é que os fusos horários 
são um desafio sem resposta ou solução fácil. Qualquer WSC, seja presencial ou virtual, envolve 
sacrifícios e inconvenientes para os participantes. Se mais trabalho for feito virtualmente no futuro, 
pode ser que algumas das discussões e preparação para a WSC possam acontecer em grupos menores, 
tais como por fusos horários, onde os membros estão mais próximos no fuso horário. Por enquanto, a 
realidade é que algum número de membros terá que participar no meio da noite. Isso é lamentável, 
mas indiscutivelmente menos inconveniente do que tirar uma semana e meia de folga no mínimo 
para viajar para participar no local. 

P: O que são assuntos essenciais? 

A essência da recomendação é manter o máximo possível de estabilidade até 2023 - sem eleições, sem 
assentamentos, somente assuntos essenciais. 

Quando discutimos esta questão enquanto quadro, os membros individuais do quadro tinham uma 
série de ideias muito diferentes sobre o que é urgente ou essencial. Após muita discussão, 
concordamos que precisaríamos abordar as decisões que são legalmente necessárias, tais como 
aprovar um orçamento para um ano, abordar os limites de termo de servidores de confiança e o que é 
necessário relacionado ao FIPT, e decidir sobre uma reunião virtual em 2022 e uma WSC presencial 
em 2023, se possível. 

O único item não exigido por lei ou procedimentos que acreditamos que a WSC precisa agir em nome 
da Irmandade é o rascunho do livro Um Princípio Espiritual por Dia, porque o trabalho já terá sido 
feito. O rascunho para aprovação será concluído a tempo para o Relatório da Agenda da Conferência 
(CAR), e parece irresponsável esperar mais um ano para começar a ter esta nova peça de literatura de 
recuperação à disposição da Irmandade e para começar a recuperar o investimento financeiro no 
projeto. 

Com base em nossa recomendação de recesso até 2023, precisaríamos incluir um ajuste na data 
efetiva de algumas decisões como parte das moções. 

P: Quando o CAR sairá, e quando será o prazo final para a moção regional? 

Se os participantes concordarem com a abordagem desta recomendação, publicaremos um relatório 
provisório até 24 de novembro de 2021, data de publicação do CAR (dezembro para versões 
traduzidas). O relatório provisório incluiria o rascunho do livro Um Princípio Espiritual por Dia e 
todas as outras decisões a serem tomadas na reunião interina da WSC em 2022, incluindo os itens 
que normalmente estariam no material de Acompanhamento de Aprovação da Conferência (CAT), 
bem como o orçamento.  

Antes da reunião da conferência de 2023, um CAR mais “normal” seria publicado o mais tardar no 
prazo habitual de 150 dias antes da reunião e talvez até um pouco mais cedo, se isso for algo que os 
participantes desejem e pareça possível. O CAR para 2023 incluiria todas as moções regionais e todas 
as moções substantivas do conselho que não formos obrigados, por lei ou procedimentos, a tomar em 
2022. 

Sabemos que algumas regiões e zonas já estão trabalhando na elaboração de moções para 2022, e esta 
recomendação requer um ajuste para todos. Lamentamos esse desafio, mas ainda acreditamos que 
esta abordagem faz mais sentido. Mesmo que mais moções tenham sido apresentadas e aprovadas em 
2022, haveria 
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um atraso no início de qualquer novo trabalho devido à transferência ainda não realizada da WSC 
2020 e à tarefa contínua de reestabelecimento dos Serviços Mundiais. 

P: E quanto às eleições e à duração dos termos? 

Esta é outra questão que o quadro e os delegados precisariam discutir. Os termos dos membros 
relevantes do quadro, PRH e Cofacilitadores estariam entre as decisões cruciais tomadas pela 
conferência interina em 2022. O Comitê Executivo do quadro se reuniu com o PRH e os 
Cofacilitadores para ter uma conversa preliminar, e eles estarão preparados para ajudar a WSC com o 
que ela decidir. O PRH discutirá detalhes relacionados e poderá ter mais para nós à medida que 
avançarmos. Nossa esperança é que, se a WSC adotar a abordagem que estamos recomendando, as 
regiões e zonas considerem estender os termos dos delegados até 2023, mas isso caberia a cada 
estrutura de serviço decidir. 

P: Qual é o impacto financeiro desta recomendação? 

Os Serviços Mundiais foram atingidos por uma marreta metafórica, e uma WSC presencial em 2023 
proporcionaria mais tempo para a recuperação. O futuro ainda é apenas especulação, mas até 2023, 
saberíamos mais sobre a remodelação das finanças e do pessoal. 

A ideia de que a WSC não é financeiramente sustentável não é nova. Em 2014, o quadro ofereceu duas 
moções no CAR para tentar controlar os custos da Conferência - uma limitando os assentos da WSC a 
um delegado por região (sem suplentes), outra para descontinuar o financiamento automático dos 
delegados. O texto que precede a moção de financiamento começou com a frase: “Os Serviços 
Mundiais de NA financiaram todos os delegados das últimas seis Conferências, mas isto é algo que 
simplesmente não podemos mais nos dar ao luxo de fazer”. Nenhuma das moções passou e, desde 
então, mais 9 regiões e 6 zonas foram sentadas, o que significa mais 15 participantes financiados e 
mais 30 assentos na bancada da WSC. 

A pandemia destacou as vulnerabilidades de nossa estrutura e modelo atuais, e o quadro, outros 
participantes da conferência e o pessoal estão sendo forçados a vislumbrar um novo futuro para a 
reunião bienal de tomada de decisões da nossa Irmandade. 

P: Quais são os próximos passos que precisamos dar? 

A reunião virtual dos participantes da Conferência no dia 24 de julho dará aos participantes uma 
oportunidade de discutir estas ideias em pequenos grupos. Assim, todos terão a oportunidade de 
conversar, mesmo os participantes menos falantes. Como sempre, subiremos essas notas de discussão 
para o Dropbox de PCs depois. Se o quadro tiver mais detalhes sobre as nossas recomendações após 
essa reunião, nós as relataremos. A reunião virtual de PCs seguinte, agendada para 21 de agosto, 
também pode se concentrar nos planos para a WSC, com a ideia de que as decisões podem ser 
tomadas em algum momento após aquela reunião virtual através do software de votação que 
utilizamos em 2020. 

Se a conferência for adiada até 2023, isso nos dará doze meses para conversarmos juntos sobre novas 
ideias e abordagens criativas de prazos, discussões e preparação. 

P: Depois de 2023, quando seria a próxima WSC? 

Sinceramente, não sabemos. O Guia dos Serviços Mundiais de NA diz que a reunião da Conferência 
Mundial de Serviço ocorre a cada 2 anos, o que significaria 2025 por essa política. Mas não estamos 
fazendo nenhuma recomendação sobre isso neste momento, além de 2022 e 2023. Primeiro temos 
que determinar se os participantes concordam, em princípio, com a abordagem desta recomendação. 
Se assim for, há uma série de outras decisões que precisarão ser tomadas. Estamos todos na posição 
de descobrir nosso futuro juntos. 

P: E quanto ao futuro? 

Esta recomendação é deliberadamente limitada à próxima WSC. 
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Ao chegarmos a um consenso sobre a nossa recomendação, nos perguntamos: Como podemos operar 
de uma forma que não se baseie apenas na esperança? A esperança é muito importante em nossos 
programas pessoais e em NA como um todo, mas temos que temperar a nossa esperança com a 
praticidade. 

O quadro começou a discutir ideias para uma WSC mais sustentável para além de 2022 e 2023. 
Tivemos breves discussões sobre as possibilidades de uma WSC mais eficaz e menos dispendiosa no 
futuro, como um ciclo de Conferência de três anos, combinando dias presenciais com dias virtuais, 
opções híbridas, e outras ideias. Parece muito cedo neste processo de mudança para que possamos até 
mesmo considerar uma recomendação agora. Esperamos discutir todas essas ideias com vocês e ouvir 
as suas. 

Esperamos oferecer propostas para mudanças futuras até 2023, depois que quadro e delegados 
tivermos tempo de examinar juntos um novo futuro. 

 

DECLARAÇÃO DE MISSÃO DA CONFERÊNCIA MUNDIAL DE SERVIÇO 

A Conferência Mundial de Serviço reúne todos os elementos dos serviços mundiais, para promover o 
bem-estar comum de NA. A missão da WSC é unificar NA mundialmente, proporcionando um evento 
em que:  

♦ Os participantes proponham e obtenham consenso da irmandade nas iniciativas que  

promovam a visão dos Serviços Mundiais de NA;  

♦ A irmandade, através da troca de experiência, força e esperança, possa se expressar  

coletivamente a respeito das questões que afetem Narcóticos Anôn imos como um todo;  

♦ Os grupos de NA tenh am um mecanismo para conduzir e dirigir as atividades dos serviços 
mundiais;  

♦ Os participantes assegurem que os diversos elementos dos serviços mundiais de NA sejam 
responsáveis, em última instância, perante os grupos aos quais prestam serviço;  

♦ Os participantes sejam inspirados pelo pra zer do serviço abnegado e pela convicção de que seus 
esforços fazem uma diferença.  
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