
Inscrições MOOT 2022 – PARTICIPANTES 

Nota Introdutória: 
Poderão inscrever-se como participantes todos os elementos que à data do início 
do Moot tenham 18 anos (feitos até 18-07-2022) e/ou 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. No CNE, à data de início da atividade, terá de ser caminheiro 
investido (18-22 anos), noviço a dirigente ou dirigente investido (23-26 anos) (os 
aspirantes de dirigentes terão que garantir que à data do início da atividade já 
tenham efetuada a promessa de dirigentes, caso contrário a sua participação 
será anulada). 
 
A inscrição dos participantes para o MOOT - 2022) é feita dentro da área do 
Agrupamento, no separador Inscrição em Atividades. Filtram a atividade Moot 
2022, confirmam os dados do dirigente responsável (nomeadamente telemóvel 
e email) guardam, avançam para o separador inscrições definitivas, selecionam 
os participantes e guardam, avançam para o separador finalizar e procedem à 
inscrição. Quando carregarem no botão Finalizar Inscrição, a inscrição fica 
completa e o estado da inscrição aparece entregue e deixa de estar pendente. 
Depois de carregarem no botão Finalizar Inscrição não conseguem voltar a 
mexer na inscrição. 
 
 

 
 

Passo a passo: 

Entrar no separador Agrupamento -  

Selecionar o separador Inscrição Ativ. 

 

 

 

 



Na pesquisa colocar Moot 2022 

 

Clicar em cima da atividade (na linha azul) para entrar 

Ler com atenção os dados da atividade antes de prosseguir 

Verificar os dados pessoais do Dirigente responsável (nomeadamente os 

contactos) e clicar em guardar 

 

 

Avançar até ao separador Inscrições definitivas 

Selecionar os elementos que irão participar, verificar o email, e selecionar 

o quadrado do lado direito – na última coluna – Inscrito 

 

 

Uma vez selecionados os elementos que irão participar, antes de mudar 

de separador de secção, têm de clicar em guardar (por cima do nome dos 

elementos) 

 

 

 

 



Depois de selecionados os elementos entram no separador Dirigentes 

 

 

Ao escolher os Dirigentes têm de selecionar também a secção que eles 

acompanham - neste caso a Secção C – imediatamente antes do 

quadrado de seleção. Aqui só inscrevem os elementos que vão com os 

participantes. 

 

 

Uma vez selecionados os Dirigentes que irão acompanhar os 

Caminheiros, antes de mudar de separador, têm de clicar em guardar (por 

cima do nome dos elementos) 

 

 

Clicam em seguinte e no separador Construção Equipas, selecionam os 

caminheiros. 

 



 

Colocam o nome na Tribo 1 e arrastam os nomes que aparecem do lado 

esquerdo para a respetiva Tribo – o Guia da Tribo tem de ficar em 

primeiro 

Uma vez construídas as Tribos avançam para o separador Finalizar 

 

Verificam os dados e carregam no botão 

 

E estado da inscrição (no canto superior direito) passa de Pendente  

 

a Entregue: 

 

 

 


