
 

De: Secretaria Internacional- Chefe Contingente ao Moot 2022 

Para: JJRR, JJNN, Agrupamentos 

Assunto: Moot 2022 – Irlanda – Lançamento da atividade 

Circular: 20-08-SI 

Data: 27/08/2020 

 
Caros Caminheiros e dirigentes, 
 
Como sabem, 2020 está a ser um ano em que todos nos habituamos a um novo “normal”. O 
mundo continua a ver-se a braços com uma pandemia e continuaremos a adaptar-nos ao vírus 
COVID-19 nos próximos tempos. No entanto, e após a decisão tomada pelo Comité Mundial do 
Escotismo (WSC) da WOSM de adiar a atividade por 1 ano, passando a 16º MOOT a realizar-
se em 2020, a equipa organizadora lançou finalmente a informação que permite colocar, 
finalmente, em marcha mais uma edição do MOOT. Esta edição ira manter-se na Irlanda mas 
em 2022. 
A chefia do contingente português gostaria, mais uma vez, de vos desafiar a participar e para 
isso enviamos esta circular (poderemos considerar a primeira) com as mais informações sobre 
esta atividade. 
 

O que é o MOOT? 
O MOOT é uma atividade internacional que junta caminheiros (rovers) e jovens dirigentes 
(leaders) provenientes de todo o mundo.  
Esta é uma excelente oportunidade para os jovens adultos dos nossos movimentos escutistas 
explorarem o conceito de irmandade mundial na primeira pessoa, numa atividade com outros 
jovens adultos de outras origens e culturas mas com ideais semelhantes. É um momento por 
excelência para que, escuteiros de todo o mundo, deem a conhecer as suas culturas e que 
pela partilha ganhem novos conhecimentos. 
 

Onde e quando decorrerá a 16ª edição do MOOT? 
O MOOT acontece de 4 em 4 anos e depois de ter passado por Canada 2013, Islândia 2017, 
irá agora levar-nos até à Irlanda em 2022. (All About the Island of Ireland). 
De 18 de julho (segunda-feira) a 28 de julho (quinta-feira) de 2022 a Irlanda irá acolher cerca 
de 6000 pessoas de todo o mundo – 5000 como participantes e 1000 como IST (International 
Service Team - Equipa Internacional de Serviços). 
O início/abertura da atividade será em Dublin no centro da cidade e o campo base será 
instalado nos jardins do Castelo de Malahide & Demesne (aproximadamente a 20 Km de 
Dublin). 
Após a abertura os participantes irão ser divididos por mais de 30 trilhos diferentes onde 
estarão inseridos em patrulhas internacionais (elementos, preferencialmente, de diferentes 
países) constituídas com base nas suas preferências sobre o que querem viver. No regresso a 
campo terão à sua espera um programa do campo-base desenhado na crença da criação de 
uma Mundo melhor – GDV (global development village) focado nos objetivos de 
desenvolvimento sustentável, um dia dedicado à cultura Irlandesa com a visita a Dublin e outro 
dedicado ao festival das culturas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=398IVitaZoY
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Tema, Objetivos! 
O tema escolhido para este MOOT é uma expressão irlandesa “Le Chélie” (leh kay-la), que 
significa “Juntos”, contudo a ideia é transmitir que “unidos somos mais fortes” pois existe um 
ditado Irlandês que diz “ní neart go cur le chéile” cuja tradução é “não há força sem união”. 
 

Como escuteiros, cada um de nós pode e deve fazer uma diferença positiva no mundo, no 
entanto “Le Chéile” o nosso impacto será maior. O nosso objetivo é inspirar os escuteiros do 
mundo a agirem juntos para melhorar o nosso mundo e suas próprias comunidades locais. 
 

De que forma posso participar? 
Há duas formas de participação no MOOT, as quais são como: 
- Participantes: Ter entre 18 (feitos até 18-07-2022) e menos de 27 anos, na data de início do 
MOOT (18-07-2022). Ou seja, ter nascido entre os dias 19-07-1995 e 18-07-2004. Esta 
alteração que permite a participação já com 26 anos surge para permitir que quem podia 
participar em 2021 também o possa fazer em 2022. 
- IST: Dirigentes e Aspirantes a Dirigentes nascidos antes de 18-07-1995, 27 anos ou mais. 
 

Qual o custo da participação? 
O custo da participação mantém-se mudando apenas as datas para efetuar as inscrições 



 

 Early Fee (*) 
(Pago por 

inteiro até 15-
07-2021) 

Full Fee (*) 
(1ª tranche 
até 15-10-

2021) 

Full Fee (*) 
(2ª tranche 
até 15-03-

2022) 

Late Fee (**) 
(Pago por inteiro 

após 15-03-
2022) 

Taxa 
Contingente 

Participantes €900,00 €294,00 €686,00 €1.029,00 €50,00 

IST/CMT €800,00 €240,00 €560,00 €840,00 €50,00 

 

*As formas de pagamento são definidos por cada uma das associações (AEP/CNE). 
**Apenas possível em caso de não ter sido atingido o limite máximo de participantes inscritos 
(5000). 
 

O valor da inscrição cobre os custos com alimentação, logística e material/atividades do 
programa desde a cerimónia de abertura no dia 18-07-2022 até à cerimónia de encerramento 
no dia 28-07-2022, não estando incluídos neste valor os custos das viagens de ida e volta para 
Dublin nem custos com experiências pré e pós MOOT. 
A informação dos participantes para a criação das patrulhas internacionais terá de ser enviada 
até 15/01/2022. 
 

Como e quando me posso inscrever? 
As inscrições para a atividade serão feitas pelo SIIE com a referência – XXXMOOT2022Irlanda 
e seguirão o seguinte esquema de pagamentos que serão todos efetuados em euros: 
 

 Taxa de 
contingente 

FEP 
50€ 

Early Fee – 
Participantes 

900€ 

Taxa de 
contingente 

FEP 
50€ 

Full Fee – 
Participantes 

980€ 

Full Fee 
– IST 
800€ 

01/12/2020 a 
31/03/2021 

50,00€ 270,00€ - - - 

01/04/2021 a 
15/07/2021 

- 630,00€ - - - 

01/08/2021 a 
15/10/2021 

- - 50,00€ 294,00€ 240,00€ 

31/10/2021 a 
15/03/2022 

- - - 686,00€ 560,00€ 

 

Poderão encontrar aqui o Tutorial de Inscrição Moot- Participantes.  

Poderão encontrar aqui  o Tutorial de Inscrição Moot- IST. 

NOTAS: 
- As inscrições dos participantes no SIIE será por agrupamento enquanto que as inscrições 
para IST são individuais. 
- A taxa de inscrição não inclui transportes nem atividades pré e pós Moot. 

http://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/a7ca57c4-2dcb-43b6-be30-9596fd7eae67
http://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/c69be57e-a226-484d-8af3-402b39df6149


 

- Aqueles elementos que já tinham efetuado a sua inscrição terão a possibilidade de ver a 
mesma transitar para este novo período de inscrições caso ainda pretendam inscrever-se, 
terão, no entanto, de pagar a diferença para o valor da 1ª tranche atual – passa de 150€ para 
270€ (diferença de + 120€). Caso queiram cancelar a inscrição devem comunicar a decisão por 
email para que se proceda ao reembolso do valor já pago. 
- Os IST que queiram fazer a inscrição na Early Fee o pagamento será com as mesmas 
tranches do Full fee. 
 

Política de reembolsos? 
A organização permite que existam trocas em caso de desistência de participantes, IST ou 
CMT desde que as mesmas se verifiquem até ao prazo final das inscrições 15/03/2022 e que 
sejam aprovadas pelo contingente (a troca terá de ser validada no SIIE). A partir dessa data 
essas trocas terão de ser autorizadas pela organização. 
A organização informa que todos os pagamentos são não reembolsáveis a menos que se 
verifique uma destas situações: 
 - Recusa de visto de entrada na Irlanda desde que o mesmo seja pedido dentro dos 
prazos exigidos: 
 - Cancelamento da atividade por parte da organização. 
A Taxa de contingente não é em caso algum reembolsável. 
De forma excecional, e motivado pelo processo de inscrição que foi suspenso, iremos permitir 
que todos os que estavam inscritos (com o valor da inscrição já pago parcialmente ou na 
totalidade), em caso de desistência, sejam reembolsados na totalidade desde que façam o 
pedido de reembolso até 30/11/2020. 
 

Chefia do Contingente Nacional e respetivos contactos: 
Chefia do Contingente - João Silva (FEP): moot2021@fep-portugal.org 
João Silva (CNE): moot2021@escutismo.pt 
 

Informação MOOT – Organização: 
- www.facebook.com/IrishMoot2022/ 
- www.instagram.com/IrishMoot2022/ 
- www.twitter.com/IrishMoot2022/ 
 

Saudações Escutistas, 

 

Ricardo Matos  

Secretário Internacional 
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