
 

De: Secretaria Internacional- Chefe Contingente ao Moot 2022 

Para: JJRR, JJNN, Agrupamentos 

Assunto: Moot 2022 – Irlanda – Campanha logótipo 

Circular: 21-03-SI 

Data: 18/05/2021 

 

Caros Caminheiros e dirigentes, 

A preparação da atividade que todos esperamos continua e tudo está em marcha para que o 

tão desejado MOOT 2022 se venha mesmo a realizar na Irlanda. 

O primeiro passo nesta caminhada já foi dado e a organização concluiu no passado dia 

30/04/2021 o processo de reserva de vagas para a fase early bird e temos o gosto de dizer que 

já têm 2026 participantes pré-inscritos de 30 países diferentes deixando apenas 3000 vagas 

para a fase full fee. A FEP também já fez a sua pré-inscrição tendo inscrito 66 participantes do 

CNE provenientes de 23 agrupamentos e de 9 regiões. Mas ainda temos a fase “Full Fee” para 

aumentarmos ao nosso contingente, por isso continuem a sonhar, estamos aqui para vos 

ajudar a cumprir este sonho. 

No entanto, hoje, com a primeira fase de inscrições já terminada e com a segunda fase ainda 

por iniciar para o MOOT 2022, vimos lançar-vos o desafio de criarem o logótipo do Contingente 

de Portugal. 

Com uma participação prevista de cerca de 5.000 escoteiros de todo o Mundo, será 

certamente, uma aventura inesquecível. 

E o que pode ser melhor que levares no teu uniforme um distintivo representativo do nosso 

contingente, idealizado por ti? Já pensaste que os distintivos são os elementos mais trocados 

pelos participantes e que a tua ideia pode ir para casa na mochila de qualquer um dos 5000 

participantes? Estás pronto para agir? 

Se és criativo e tens jeito para o design (ou se conheces alguém que possa dar asas à tua 

criatividade) não hesites e manda-nos a tua proposta. 

 



 

Para vos ajudar criamos um regulamento que servirá de caderno de encargos para a vossa 

proposta. 

 

REGULAMENTO 

1. Pode concorrer qualquer associado, no ativo, da Associação dos Escoteiros de Portugal ou 

do Corpo Nacional de Escutas. 

2. Os trabalhos devem ser individuais, podendo cada participante apresentar mais do que uma 

proposta. 

3. O Júri será constituído pela chefia do contingente. 

4. Os trabalhos devem ser enviados para o endereço de e-mail {moot2022@fep-portugal.org} 

com o assunto “Concurso Logótipo do Contingente de Portugal MOOT2022”. 

5. Cada trabalho deve incluir a Flor de Lis das duas associações: AEP e CNE (o logo da FEP), 

a menção a Portugal e a referência ao MOOT2022. 

6. Os trabalhos devem ser entregues a cores, em formato digital – vetorial e imagem. 

7. O logótipo para efeito de Insígnia não pode exceder as medidas: 6 cm x 6 cm. 



 

8. Todos os trabalhos a concurso têm de ser suportados por uma memória descritiva que 

exponha as razões da escolha dos elementos presentes no logótipo. 

9. Nas propostas apresentadas a concurso não deve aparecer nenhuma identificação do 

concorrente, apenas do grupo/agrupamento e da região do concorrente, bem como um 

contacto telefónico móvel. 

10. O Júri reserva-se ao direito de não escolher nenhum dos trabalhos. 

11. O logótipo escolhido poderá vir a ser modificado pela Chefia de Contingente, com o 

consentimento do seu autor. 

12. A abertura do concurso é no dia 20 de maio de 2021. 

13. Os trabalhos deverão ser enviados até 31 de outubro de 2021. 

14. Os resultados do concurso serão divulgados até 30 de novembro de 2021. 

15. Ao participar neste concurso os concorrentes estão automaticamente a ceder os direitos de 

propriedade intelectual dos seus trabalhos à Federação Escotista de Portugal. 

16. As situações omissas são decididas pelo Júri deste concurso. 

 

De que estás à espera? Lança-te neste desafio. 

 

Chefia do Contingente Nacional e respetivos contactos: 

Chefia do Contingente - João Silva (FEP): moot2022@fep-portugal.org 

João Silva (CNE): moot2022@escutismo.pt 

Segue-nos no Instagram @moot2022fep 

 

 

 

moot2022@fep-portugal.org
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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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