
 

 
 

 
 
 

 

 

Caminheiros e Dirigentes, como é do vosso conhecimento encontra-se em marcha a preparação para o 
próximo Rover Moot, que terá lugar na Islândia entre 25 de Julho a 2 de Agosto de 2017.  

No seguimento desta preparação enviamos neste presente documento as primeiras informações sobre esta 
grande atividade mundial. 

 

Onde vai ser o Rover Moot de 2017? 

Este terá lugar na Islândia, a “terra do fogo e gelo” é casa de alguns dos maiores glaciares e vulcões ativos da 
Europa. 

Este país é também conhecido por muitos outras particularidades únicas na nossa Europa.  

 

Tenho idade para participar? 

Para participares terás que ter entre 18 (feitos até 25 de Julho, 2017) e 25 anos (feitos até no máximo a 2 de 
Agosto, 2017), sendo que poderás ser caminheiro, noviço a dirigente ou dirigente, com vivência ativa em Clã e 
no Agrupamento. Se tiveres entre 25 e 30 anos, poderás fazer parte da IST – International Service Team. 

 

Como vai ser a atividade? 

Esta edição tem como tema o efeito da participação da comunidade escutista no mundo e como também o 
impacto que individualmente cada um de nós tem na sociedade que integra, sendo que a palavra que 
carateriza o encontro será “Change” que também tem uma forte associação ao país que receberá o Moot de 
2017, uma vez que está em constante mudança devido às forças da natureza que desenham a sua paisagem. 
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Haverão também vários tipos de atividades e campos de acordo com as preferências de cada um, desde 
montanhismo no fantástico Parque Nacional de Skaftafell, passando por treino com as equipas de salvamento e 
resgate da Islândia, andar de kayak no Lago Langisjor, até à visita dos museus e gastronomia da Cidade de 
Reiquiavique, estas são duas opções entre onze possíveis.   

No campo central, em Althingi, os participantes poderão usufruir de uma grande festa de receção com o dia 
Internacional onde todos os países irão estar bem representados e com certeza deixar uma marca em cada um 
dos participantes. Logo a seguir os programas das Villages irá começar, onde cada um será envolto num 
imaginário e atividades digno de quase mitologia islandesa. Haverá ainda espaço para um Youth Forum e uma 
Global Development Village para que as mudanças sejam mesmo efetivas. 

Quanto aos membros da Equipa de Serviço Internacional (IST) o seu programa será divulgado mais tarde, sendo 
que terão de contar com o início da atividade a 23 de julho e o final a 4 de agosto. Também estarão divididos 
pelas Villages e poderão fazer caminhadas, desportos, sessões de safari, fogos de conselho, fóruns de discussão 
e formação. Alguns destes participantes poderão ser chamados para serem dirigentes acompanhantes de 
tribos, se assim escolherem e for necessário. 

 

Qual o custo da atividade? 

 

Tranches Participante IST 

1 Out - 15 Dez 2016 100$ + 50€* 100$ + 50€* 

1 Jan – 15 Mar 2017 900$ 900$ 

 

*Quota de contingente 

 

O Pagamento da atividade será feito em dólares americanos, a quota de contingente será paga em euros, 
ambas através de transferência bancária. Estes pagamentos não são passiveis de reembolso. 

 

Quando é que me posso inscrever? 

As inscrições abrirão no dia 1 de Outubro de 2016. As inscrições serão feitas a título individual, para formalizar 
a tua intenção de participar deves preencher o formulário e enviar o comprovativo das duas transferências 
(100$ + 50€) para o e-mail do respetivo contingente a que pertences.  



 
Formulário de inscrição: https://goo.gl/forms/Fz3H3P3nG3NhuyNA2  

 

Quem é a Chefia de Contingente?  

José Pamplona – FEP  

José Pamplona – AEP moot2017@escoteiros.pt 

Tânia Coutinho – CNE rovermoot2017@escutismo.pt 

Facebook do Contingente: fb.me/rm17portugal 

Site Oficial da atividade: http://worldscoutmoot.is/en 

 

 

Sem mais assunto despeço-me com as melhores saudações escutistas, 

 
 
 

 

 

 

Tânia Coutinho 

Chefe de Contingente do CNE ao Rover Moot 2017 
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