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Caros Irmãos Escutas, 

22.500 escuteiros de todo o mundo tinham programado visitar a Polónia no verão de 2020 para 

se juntarem ao Eurojam, prontos para a experiência de uma vida. Muitos deles começaram os 

seus preparativos há mais de dois anos como é o nosso caso. 

O surto da pandemia global do COVID-19 interrompeu muitos dos nossos planos e tem causado 

grande tristeza e incerteza em muitas partes do mundo. Durante este período, a família escutista 

tem-se unido para servir as suas comunidades. Isso dá-nos, neste momento de grande 

preocupação e incerteza, uma confiança inabalável de que o nosso movimento tem respondido 

com naturalidade a novas realidades, mobilizando-se para ser a força social que pode fazer a 

diferença nas comunidades locais. 

A equipa executiva do Eurojam, ZHP, WOSM e WAGGGS, em parceria com as autoridades 

sanitárias polacas, monitorizou cuidadosamente a situação global da saúde desde o início do 

surto. Depois de avaliar extensivamente diferentes cenários tomou a difícil, mas sensata decisão, 

de reagendar o Eurojam para 2021. 

Estamos cientes de que o nosso mundo enfrentará desafios, mesmo depois da pandemia global 

estar contida. Continuaremos a monitorizar a situação, tendo sempre como prioridade a saúde e 

segurança de todos. 

No entanto, num mundo pós-pandemia, queremos que o Eurojam seja um farol de esperança e 

entendimento de unidade e solidariedade - para jovens e adultos. Vamos usar o Eurojam como 

um momento de recuperação e dar o exemplo do enorme espírito escutista que nos caracteriza. 

Justificação do Reagendamento 

Devido à ocorrência de factos de força maior, ou seja, eventos de natureza externa que não 

podem ser previstos, bem como aqueles que não podem ser evitados, resultantes da 

disseminação da pandemia de COVID-19, não é possível realizar o Eurojam 2020 dentro do 

período previsto. Isso deve-se, em particular, a medidas internacionais e nacionais, incluindo 

numerosas ordens, restrições e proibições, que não poderão ser descartadas para impedir a 

pandemia do COVID-19. Desde modo, o Jamboree Europeu 2020 ocorrerá na data mais próxima 

e mais viável, de 2 a 13 de agosto de 2021. 

 



 

Nome e Tema 

Para garantir a continuidade e a sustentabilidade, o nome oficial do "European Jamboree 2020" 

e o seu lema “AGE!” permanecerão inalterados. Isso segue a prática de grandes eventos 

reagendados, como os Jogos Olímpicos de Verão de 2020. 

Datas e Localização 

A nova data para o Eurojam é de 2 a 13 de agosto de 2021: 

• 2 de agosto de 2021 - Chegadas dos participantes 

• 3 de agosto de 2021 - Cerimónia de Abertura 

• 12 de agosto de 2021 - Cerimónia de encerramento 

• 13 de agosto de 2021 – Partidas dos participantes 

 

Os membros IST devem planear a sua chegada 2 dias antes do primeiro dia do Eurojam, a 31 

de julho de 2021, e partir 2 dias após a Cerimónia de Encerramento – a 14 de agosto de 2021. 

A localização do Eurojam permanece inalterada: Ilha Sobieszewo, em Gdansk. 

Valores de Inscrição 

Os valores de inscrição mantêm-se inalterados para quaisquer categorias de inscrição 

(Participantes, Dirigentes e IST). 

Número mínimo de participantes 

De forma a mitigar o risco relacionado com o reagendamento da atividade, a organização do 

Eurojam reserva- se no direito de cancelar o evento se, no dia seguinte ao encerramento do novo 

período de inscrições (1 de novembro de 2020), o número de participantes inscritos cair para 

menos de 10.000 participantes 

Reabertura de inscrições 

Os atuais registos mantêm-se válidos, no entanto, haverá oportunidade de ajustar os registros 

conforme necessário, em novos prazos. 

 

 



 

Participantes, dirigentes acompanhantes, equipa CMT e IST’s 

Os Agrupamentos – Participantes e Dirigentes acompanhantes, bem como IST’s e a equipa CMT, 

terão a oportunidade de fazer as alterações de inscrição que entendam de 1 de maio de 2020 a 

25 de outubro de 2020. Devem para o devido efeito enviar um e-mail com as alterações que 

pretendem, juntamente com o nome completo e NIN dos inscritos, para 

eurojam2020@escutismo.pt.  

Será ainda possível a adição de novas patrulhas. 

Para implicações financeiras, consulte a seção Pagamentos. 

Faixa etária 

De acordo com a data reagendada, o Eurojam está agora aberto a participantes nascidos até 31 

de dezembro de 2007. 

Alguns dos participantes atualmente inscritos completarão 18 anos este verão. A abordagem 

acerca de como poderão participar está ainda em discussão.  

O procedimento a adotar será confirmado e comunicado antes da reabertura do registo no SIIE 

pela organização do Eurojam. 

De acordo com a data reagendada, os IST devem agora ter nascido até 2 de agosto de 2003. 

Pagamentos 

Com a remarcação do Eurojam, alteramos também o prazo de pagamento da terceira prestação, 

para todos aqueles que ainda não a fizeram (final). A terceira prestação dos participantes, 

dirigentes acompanhantes, equipa CMT e IST, deve ser paga até 30 de novembro de 2020. 

Remetendo para os Termos e Condições do Eurojam, no caso de cancelamento da inscrição, 

não haverá lugar a reembolso de 50% da taxa de participação no Eurojam para os elementos 

que não tenham elementos substitutos. Esta situação é válida para participantes, dirigentes 

acompanhantes, equipa CMT e IST’s. 

Assim, em caso de desistência sem substituição, haverá lugar à devolução de 50% do valor 

total da inscrição na atividade. Ou seja, no caso de um participante ou dirigente acompanhante 

desistir, é-lhe devolvido 225€ dos 450€ totais pagos na inscrição. No caso de um membro da 

equipa CMT ou IST desistir, é-lhe devolvido 170€ dos 340€ totais pagos na inscrição. 

Deve ser enviado para o efeito um e-mail para eurojam2020@escutismo.pt com o nome e NIN 

do(s) desistente(s), bem como o IBAN para onde deve ser feita a devolução.  
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Datas importantes 

• 1 de maio de 2020 – Início das alterações às inscrições  

• 25 de outubro de 2020 - Novo prazo de inscrição 

• 20 de novembro de 2020 - Pagamento da primeira prestação (50%) para novos participantes / 

ISTs (no caso de aumentar o número de participantes / ISTs nos contingentes). 

• 20 de dezembro de 2020 - Pagamento da prestação (final) para todos os participantes, APL, 

IST e CMT. 

 

Saudações Escutistas 

 

 

 

 

Sérgio Mateus 

(HoC – CNE) 

 

 

 

 

 


