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Introdução
A Irlanda oferece inovações, cultura, paz e tecnologia a todos os que a visitam. Participar do
Moot Mundial 2021 será uma oportunidade de conhecer, vivenciar, participar e fazer conexões
com os diferentes povos reunidos lá durante dez dias em julho de 2021.
O tema para o evento é “Le Chéile” palavra irlandesa que significa “juntos“ no sentido amplo
de amizade, família e ações coletivas que poderão ser experimentadas no evento que reunirá
aproximadamente 6.000 pessoas de todas as partes do mundo. A organização está planejando
nos mínimos detalhes todas as atividades, para garantir um acontecimento memorável.
Participar de um Moot é momento especial na vida de um escoteiro, oportunidade de fazer
novos amigos encontrando juntas pessoas de todo o mundo, planejando e executando atividades com equipes internacionais, explorando e compartilhando culturas de diferentes povos.
Será oportuno contemplar as lindas paisagens, ouvir histórias dos nativos do país, apreciar as
artes e ficar atento ao cuidado com nosso planeta, implementando objetivos de desenvolvimento sustentável, programas da WOSM e ONU. Temos certeza de que ideias e discussões
serão transformadas em ações reais para todo o planeta.
Boa jornada a todos e aproveitem esta oportunidade incrível, não percam a chance de fazer
muitos amigos e aprender coisas novas para a vida.
Sempre alerta para servir!

Diretoria Executiva Nacional
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Quem pode participar Moot Mundial
Escoteiro?
A quantidade estimada de participantes é de 5 mil jovens e mil membros da Equipe Internacional
de Serviço (EIS), todos pertencentes a diversos países que se reunirão neste evento mundial.
Temos a disponibilidade de 370 vagas para o Moot que devem ser distribuídas entre participantes e EIS.
Para se inscrever e fazer parte do Moot como participante, o jovem deve ter idade compreendida entre 18 e 25 anos (nascidos entre 18 de julho de 1995 e 19 de julho de 2003), estar
devidamente registrado na União dos Escoteiros do Brasil ou na Federação de Bandeirantes do
Brasil nos anos de 2020 e 2021
Os participantes integrarão equipes de até 10 pessoas de diferentes países, com as quais compartilharão todas as atividades e refeições. As equipes, por sua vez, farão parte de uma mesma
tribo, formada por quatro equipes.
Os nascidos antes de 18 de julho de 1995 poderão se inscrever como Equipe Internacional
de Serviço (EIS). Para se inscrever nessa categoria, o participante deverá estar registrado na
União dos Escoteiros do Brasil ou na Federação Bandeirante do Brasil como voluntário, ter 26
anos ou mais na data do evento, possuir o Nível Preliminar (ou equivalente da FBB) concluído e
ter passaporte válido.
Os membros da EIS devem ser capazes de falar inglês, francês ou espanhol e estarem preparados para realizar alguma tarefa necessária à realização do Moot.
Os membros da EIS serão selecionados pela União dos Escoteiros do Brasil com base nos
requisitos determinados pelo país organizador.
O número de membros da EIS dependerá exclusivamente da quantidade de participantes – será
aberta uma lista de espera, caso necessário, já que não é possível exceder em 20% a quantidade de participantes inscritos.
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O programa do Moot – principais temas
Os temas centrais do programa durante o 16º World Scout Moot incluirão:

Metas de desenvolvimento sustentável
Como todos podemos fazer nossa parte
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU são 17 ações-chave para garantir o
desenvolvimento e a proteção do nosso planeta. Todo mundo tem um papel a desempenhar,
mas é enorme o desafio, e pode ser difícil para as pessoas entenderem como podem atuar
no processo. O programa do Moot terá como objetivo explorar todos os aspectos dos ODS e
buscar identificar ações viáveis e positivas que os jovens as possam levar de volta a seus países
para implementar em seus grupos e comunidades.
Cidadania global – responsabilidades e liderança
Com o advento da tecnologia e das mídias sociais, o mundo encolheu e se tornou uma “aldeia
global”, a conexão entre os indivíduos se fortaleceu com o conceito de “cidadania global”. No
Moot, os participantes terão a oportunidade de explorar esse tema. O que ele significa? Como
os escoteiros podem se tornar líderes e não seguidores?
Quais são os “elementos básicos” e os sistemas de valores que garantirão que todos possam
participar do desenvolvimento futuro do nosso planeta?
Mensageiros da Paz – serviço aos outros
Nosso principal programa, Mensageiros da Paz, mostrou a força e o “poder fazer“ – a atitude
de nosso movimento escoteiro. Os jovens, como líderes, estão mudando o mundo. O serviço
a diferentes etnias será uma característica essencial no programa do Moot. Todas as equipes
participarão de ações de serviço em várias partes do país, nas pequenas comunidades e diferentes configurações socioambientais.
Amizade, diversidade cultural e abraçar a diferença
O Moot reunirá 5000 jovens com uma formação comum – o Escotismo. Por meio de equipes
internacionais, que acamparão por dez dias, o Moot oferecerá ampla oportunidade para construir amizades, discutir questões, desenvolver profundo entendimento recíproco, aprender
sobre a cultura um do outro, celebrar diferenças e experimentar todas as perspectivas do que
Moot terá a oferecer. Em essência, é disso que tratam os eventos escoteiros mundiais ao refletirem a visão do escotismo internacional que nosso fundador, Baden-Powell, tinha em mente.
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Natureza e mundo natural – conexão e proteção
A Irlanda é uma nação moderna, com cidades vibrantes, pequenas cidades e populações
urbanas, mas também é lar de riquezas de belezas naturais. A natureza está à porta de todos, os
lugares selvagens e maravilhosos estão sempre a curta distância. As antigas tradições celtas
e o respeito pela harmonia da natureza e do homem ainda existem na mentalidade irlandesa e
a fragilidade desses ciclos será destacada à medida em que as equipes se moverem pela paisagem. O programa do Moot oferecerá oportunidades para explorar e descobrir a maravilha da
natureza de perto e colocar em foco os principais ODS relacionados à vida na terra e na água e
nossa necessidade de protegê-la para as gerações futuras.
Promoção da saúde e bem-estar
O escotismo nos ensina a focar nos outros, a ajudar os outros; mas, sem nos cuidarmos, não
podemos ser úteis para mais ninguém. O programa do Moot se concentrará em ajudar a criar
uma atmosfera de bondade e compreensão em relação a nós mesmos e a nosso bem-estar. Os
participantes vão explorar e experimentar diferentes métodos e filosofias de cuidado e entendimento de si. Isso incorporará o bem-estar físico, mental e emocional assim como o valor de
cuidar de nós mesmos e dos outros.
Programa de trilhas
Haverá aspectos comuns a todas as trilhas, mas cada uma será diferente para que cada participante possa ter sua experiência do Moot particularizada. Todas as trilhas vão desafiar os participantes com aventura, natureza, comunidade e cultura; cada trilha terá uma ênfase especial.
A paisagem irlandesa oferece montanhas, falésias, lagos, praias, rios, pântanos, florestas e
muito mais. Algumas das atividades de aventura vão incluir caminhadas, ciclismo, escalada,
atividades aquáticas e outras. A paisagem local e a geografia serão um aspecto importante de
cada trilha e a natureza local pode ser a própria aventura ou o ambiente em que a flora e fauna
fornecem seu próprio programa.
Em cada trilha, os participantes vão desenvolver projetos comunitários, o duradouro legado
do Moot, de modo que, mesmo quando o Moot tiver acabado, teremos deixado nossa marca
em comunidades por todo o país. Cada trilha também oferecerá oportunidades culturais. O
irlandês tem uma a cultura rica, com esporte, música, canções e dança no coração de todas as
comunidades.
Os participantes terão oportunidades de experimentar essa cultura local com a comunidade,
de jogar arremesso (um esporte indígena) a dançar em um céilí (dança tradicional).
Se você toca um instrumento (portátil), ele poderá acompanhá-lo – você terá a chance de
aprender algumas músicas e participar de uma sessão tradicional de música irlandesa com os
locais!
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Programa do campo-base
O acampamento-base do Moot será realizado no castelo de Malahide, local para compartilhar
experiências, fazer novas amizades e reflexões, Le Chéile.
O programa no acampamento-base será estruturado em torno de duas oportunidades principais – o Castelo de Malahide e a experiência de Dublin. O local do acampamento-base em
Malahide incluirá workshops e interações da Global Development Village e dos ODS. Essas
áreas de programas também serão apoiadas pela WOSM – Better World e bases divertidas que
exploram a amizade e atividades em equipe.
A segunda oportunidade será a experiência de Dublin, que acontecerá naquela cidade. Os
participantes viajarão para a cidade a fim de realizar ampla gama de atividades interessantes, incluindo cultura, artes e música irlandesas. Também haverá oportunidades para explorar
comunidades, diversidade e programas de extensão.
Todas as noites, os participantes retornam ao acampamento-base para atividades no local,
entretenimento e atividades criativas. As food houses internacionais também servirão como
ponto de encontro para todo mundo se conectar e contar histórias.
Os principais eventos durante o acampamento base incluirão o Dia Internacional da Cultura,
diálogo inter-religioso e um evento de exploração.

Mudança de categoria para eventos
internacionais
Os Escoteiros do Brasil são filiados à Organização Mundial do Movimento Escoteiro (OMME ou
WOSM), uma organização internacional, não governamental, composta por suas 170 Organizações Escoteiras Nacionais reconhecidas. Para efeitos de pagamento de contribuições e
taxas para eventos mundiais, a WOSM divide as Organizações Nacionais Escoteiras (NSOs) em
quatro categorias de “A” a “D” e publica a relação na Tabela WOSM Fee Model, atualizada a cada
3 anos. Os países “A” são aqueles com menor renda per capita e “D” aqueles países com renda
per capita mais elevada.

6

Boletim 2
Versão 1 - 13.03.2020

Extrato da Nova Tabela (validade a partir de janeiro 2020)
Bhutan

Asia-Pacific

B

Bolivarian Republic of Venezuela

Interamerica

C

Bosnia and Herzegovina

Europe

C

Botswana

Africa

C

Brazil

Interamerica

C

Brunei Darussalam

Asia-Pacific

D

Bulgaria

Europe

C

Burkina Faso

Africa

A

A tabela tem por objetivo oportunizar a participação de pessoas de todos as associações
escoteiras nos eventos mundiais e regionais, por meio da cobrança diferenciada de taxas.
Para maiores esclarecimentos acerca da mudança obrigatória, confira o comunicado oficial da
WOSM explicando as alterações (Circular no 32/2018), e a tabela dos países e as suas respectivas categorias (scout.org/nsowsefees).
Até dezembro 2019 os Escoteiros do Brasil estavam enquadrados na categoria “B”. Até aquele
momento a taxa base definida para o Moot Mundial era de €490 para participantes e de €400
para Equipe Internacional de Serviço. Com a divulgação da Nova Tabela WOSM, o Brasil passou
para categoria “C”. Essa mudança implica na mudança de faixa tarifária, ou seja, significa um
acréscimo nos valores para os eventos internacionais pagos por membros dos Escoteiros do
Brasil para participação em eventos internacionais posteriores a janeiro 2020. O impacto desse
novo enquadramento está resumido no quadro abaixo:

RESUMO: IMPACTO DA ALTERAÇÃO NA TABELA WOSM
Versão

Categoria

Até Dezembro
2019
Após Janeiro
2020

Taxa Participantes

EIS / CMT

Plano A

Plano B

Plano A

Plano B

B

€ 450,00

€ 490,00

€ 400,00

€ 400,00

C

€ 675,00

€ 720,00

€ 600,00

€ 600,00
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Inscrições, taxas, valores
e pagamentos
Inscrições
As inscrições estarão disponíveis pelo sistema Meu Paxtu a partir de 13 de março de 2020. O
sistema gerará o boleto para pagamento dos valores em reais, utilizando a cotação do Euro do
dia anterior à data de emissão do boleto, já somados os valores relativos à taxa do evento e
taxa administrativa da União dos Escoteiros do Brasil.

Taxas
A Taxa para participantes definida pela organização do Moot é de € 720 (setecentos e vinte
euros), com a cotação realizada na data de 10 de março de 2020 na taxa de câmbio Real/Euro
de R$ 5,27 (reais), sendo a taxa do evento R$ 3.794,40 (reais) e de € 600 (seiscentos euros)
para categoria EIS com a mesma cotação de R$ 5,27 (reais) sendo a taxa do evento R$ 3.162,00
(reais).

A taxa cobre:
• todos os deslocamentos, atividades do programa, cobertura médico hospitalar,
alimentação e equipamentos necessários desde a abertura formal até o encerramento formal da atividade.
Não estão inclusas na taxa:
• trecho aéreo até a Irlanda;
• traslado do ponto de entrada na Irlanda até o local de abertura do evento;
• traslado do local de encerramento do evento até seu destino;
• bornal (pratos, copo, talheres);
• equipamentos pessoais, barracas, saco de dormir, etc.
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Taxa administrativa da União dos Escoteiros do Brasil
A taxa administrativa da União dos Escoteiros do Brasil se destina a cobrir, entre outros, os
seguintes custos e despesas:
• despesas realizadas no exterior: presentes para a organização escoteira anfitriã do Moot;
frete para transporte de material para o evento e retorno para o Brasil; despesas com o
estande brasileiro; viagens, translado, inscrições, seguros e estadias necessárias à organização do contingente para o evento;
• despesas no Brasil com a organização do contingente: taxas e custos bancários nacionais
e internacionais para envio de ordens de pagamento; material de escritório necessário à
organização; viagens e estadias nacionais para reuniões da coordenação; produção e frete
de envio do enxoval para cada participante;
• o enxoval do participante é composto de: 01 lenço, 01 caneca e 10 distintivos;
• o valor da taxa administrativa da União dos Escoteiros do Brasil é de R$ 450,00.

Planos de pagamento
A taxa de inscrição está composta pela taxa administrativa da União dos Escoteiros do Brasil e
a taxa de participação determinada pela Associação Escoteira da Irlanda. Os planos de parcelamento estão estabelecidos em decorrência das datas de remessa das taxas do Moot Mundial
Escoteiro para o Comitê Organizador:
a) para a 1ª remessa (pagamento até 31/07/2020) – valor participante: € 675.
b) para a 2ª remessa (pagamento até 31/03/2021) – valor participante: € 720, valor EIS: € 600.
Deve-se optar por qualquer uma das formas de pagamento, com os respectivos vencimentos descritos nas tabelas abaixo. Os valores em reais da taxa do evento mencionadas abaixo
são apenas referenciais. O valor devido dependerá da taxa de câmbio entre Real e Euro no
momento do pagamento.
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Tabela Resumo
Categoria Participante
Com desconto
1ª Remessa

Categoria Participante
Sem desconto
2ª Remessa

Categoria
EIS

Taxa de Evento
(em Euro)

€675,00

€720,00

€600,00

Taxa do Evento
(em reais)

R$ 3.557,25

R$ 3.794,40

R$ 3.162,00

Taxa administrativa
(UEB)

R$ 450,00

R$ 450,00

R$ 450,00

Total*

R$ 4.007,25

R$ 4.244,40

R$ 3.612,00

* Obs. Valor de referência, com base na taxa de cambio Real/ Euro de R$ 5,27 em 10 de março
de 2020.

Parcelamento “A” referente a 1ª remessa com desconto
para participante
Pagamento total para a organização do evento até o dia 30 de julho de 2020.
Para PARTICIPANTES 675 Euros, acrescido da taxa de administração de R$ 450,00.
Conversão
em Reais no
valor de 5,27
(10/03/20)

Valor da parcela
da taxa
administrativa
em reais para o
participante

Total da parcela
em reais
(inscrição +taxa
administrativa)

Vencimento
do boleto

Parcelas

Valor da
parcela inscrição
em euro para
participante

30/mar/20

4

€ 168,75

R$ 889,31

112,50

R$ 1.001,81

30/abr/20

3

€ 225,00

R$ 1.185,75

150,00

R$ 1.335,75

30/mai/20

2

€ 337,50

R$ 1.778,63

225,00

R$ 2.003,63

30/jun/20

1

€ 675,00

R$ 3.557,25

450,00

R$ 4.007,25
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Parcelamento “B”, referente a 2ª remessa com valor
sem desconto
Pagamento total para a organização do evento até o dia 31 de março de 2021.
Para PARTICIPANTES 720 Euros, acrescido da taxa de administração de R$ 450,00.
Conversão
em Reais no
valor de 5,27
(10/03/20)

Valor da parcela
da taxa
administrativa
em reais para o
participante

Total da parcela
em reais
(inscrição +taxa
administrativa)

Vencimento
do boleto

Parcelas

Valor da
parcela inscrição
em euro para
participante

30/mar/20

11

€ 65,45

R$ 344,95

R$ 40,91

R$ 385,85

30/abr/20

10

€ 72,00

R$ 379,44

R$ 45,00

R$ 424,44

30/mai/20

9

€ 80,00

R$ 421,60

R$ 50,00

R$ 471,60

30/jun/20

8

€ 90,00

R$ 474,30

R$ 56,25

R$ 530,55

30/jul/20

7

€ 102,86

R$ 542,06

R$ 64,29

R$ 606,34

30/ago/20

6

€ 120,00

R$ 632,40

R$ 75,00

R$ 707,40

30/set/20

5

€ 144,00

R$ 758,88

R$ 90,00

R$ 848,88

30/out/20

4

€ 180,00

R$ 948,60

R$ 112,50

R$ 1.061,10

30/nov/20

3

€ 240,00

R$ 1.264,80

R$ 150,00

R$ 1.414,80

30/dez/20

2

€ 360,00

R$ 1.897,20

R$ 225,00

R$ 2.122,20

30/jan/21

1

€ 720,00

R$ 3.794,40

R$ 450,00

R$ 4.244,40

Pagamento total para a organização do evento até o dia 31 de março de 2021.
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EIS & CMT 600 Euros, acrescido da taxa de administração de R$ 450,00.
Conversão
em Reais no
valor de 5,27
(10/03/20)

Valor da parcela
da taxa
administrativa
em reais para o
participante

Total da parcela
em reais
(inscrição +taxa
administrativa)

Vencimento
do boleto

Parcelas

Valor da
parcela inscrição
em euro para
participante

30/mar/20

11

€ 54,55

R$ 287,45

R$ 40,91

R$ 328,36

30/abr/20

10

€ 60,00

R$ 316,20

R$ 45,00

R$ 361,20

30/mai/20

9

€ 66,67

R$ 351,33

R$ 50,00

R$ 401,33

30/jun/20

8

€ 75,00

R$ 395,25

R$ 56,25

R$ 451,50

30/jul/20

7

€ 85,71

R$ 451,71

R$ 64,29

R$ 516,00

30/ago/20

6

€ 100,00

R$ 527,00

R$ 75,00

R$ 602,00

30/set/20

5

€ 120,00

R$ 632,40

R$ 90,00

R$ 722,40

30/out/20

4

€ 150,00

R$ 790,50

R$ 112,50

R$ 903,00

30/nov/20

3

€ 200,00

R$ 1.054,00

R$ 150,00

R$ 1.204,00

30/dez/20

2

€ 300,00

R$ 1.581,00

R$ 225,00

R$ 1.806,00

30/jan/21

1

€ 600,00

R$ 3.162,00

R$ 450,00

R$ 3.612,00

Disponibilidade de inscrição e atrasos
no pagamento
• Os boletos bancários somente poderão ser emitidos mensalmente a cada parcela.
• O pagamento dos valores será em reais, utilizando a cotação do Euro do dia anterior à data
de emissão do boleto evitando assim a oneração dos custos.
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• Os boletos bancários serão emitidos somente com vencimento para último dia de cada
mês.
• Para emissão do boleto bancário, o associado deverá obrigatoriamente informar seu número
do CPF, endereço e dados bancários completos, verificando se os demais dados cadastrais
estão corretos no Paxtu.
• O pagamento da primeira parcela deverá ocorrer sempre no mês da efetivação da inscrição.
• O atraso no pagamento de qualquer modalidade acima acarretará cobrança de multa e juros
ao mês, e estará sujeito ao cancelamento da inscrição.
• A quantidade de parcelas está limitada à data de encerramento das inscrições, ou seja, até
30/06/2020 para o parcelamento A e até 30/01/2021 para o parcelamento B. Ex: Inscrição
do parcelamento A efetivada em 20/03/2020 poderá ser efetuada em até 4 parcelas, com o
último vencimento em 30/06/2020. A Inscrição efetivada em 15/06/2020 terá vencimento
único em 30/06/2020.
• O ingresso no evento somente será autorizado para aqueles que tenham quitado integralmente todas as parcelas do plano escolhido.
• No caso de atraso do pagamento, o participante deverá acessar o Paxtu e emitir o novo
boleto bancário, utilizando como já mencionado a cotação do euro do dia anterior, incluindo
multa e juros pelo atraso.
A regularização no pagamento da parcela em atraso somente será permitida no limite de até
30 (trinta) dias do vencimento. Após o prazo de 30 (trinta) dias de atraso, a inscrição será automaticamente cancelada.

Substituição e desistência de inscrito
Substituição
Após a efetivação da inscrição será possível a substituição de qualquer participante inscrito,
desde que ela ocorra até a data de 30/01/2021. O participante deverá processar a substituição
diretamente no sistema Paxtu. A substituição somente será permitida dentro da mesma categoria e se o inscrito estiver em dia com o pagamento. Todo o processo de substituição deverá
ser combinado entre as partes interessadas, não havendo envolvimento da organização do
evento quando da substituição do inscrito.
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Desistência
Poderá ocorrer solicitação de desistência de inscrição no evento com o respectivo reembolso
do valor pago, desde que seja manifestada de acordo com as seguintes condições:
• com devolução integral do valor efetivamente pago, caso a desistência ocorra em até sete
dias a contar da data da inscrição, de acordo com o previsto pelo Código de Defesa do Consumidor;
• com devolução parcial do valor efetivamente pago, ou seja, com retenção de 10% (dez por
cento), a título de custeio das despesas administrativas da UEB, caso a desistência ocorra
até a data de 30/01/2021. Nessa condição, o participante não terá direito ao enxoval do Contingente do Brasil;
• com devolução parcial do valor efetivamente pago, ou seja, com retenção de 20% (vinte
por cento), a título de custeio das despesas administrativas, aquisição e postagem do
enxoval do Contingente do Brasil, caso a desistência ocorra entre o período de 31/01/2021 a
28/02/2021. Nessa condição, o participante terá direito ao enxoval do Contingente do Brasil;
• a desistência da participação do evento após a data de 01/03/2021 poderá ocorrer, entretanto, sem a devolução de qualquer valor efetivamente pago pela inscrição ou qualquer
outro tipo de compensação. Nesse caso caberá apenas direito ao recebimento dos enxovais
do Contingente do Brasil, que serão enviados somente após a realização do evento.

Participação da Federação de
Bandeirantes do Brasil
A participação de membros da Federação de Bandeirantes do Brasil se dá exclusivamente por
intermédio dos Núcleos Bandeirantes, que poderão inscrever participantes condicionados ao
pagamento integral da Taxa do evento e da Taxa administrativa do Contingente do Brasil, de
acordo com os valores e condições dispostos nesse boletim, acrescidos do valor de R$100,00
(cem reais) referentes aos procedimentos administrativos de inclusão de não-associados.
A estrutura administrativa dos Bandeirantes deverá autorizar a inscrição de participantes,
atestando a regularidade do interessado junto a sua associação para o ano de 2020. Maiores
detalhes serão informados em boletim específico a ser publicado pela Federação de Bandeirantes do Brasil.
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Vistos
De acordo com a lei de imigração em vigor, cidadãos brasileiros portadores de passaporte brasileiro viajando para a Irlanda como turista por período de até 90 dias, ou estudantes que se
registraram em um programa educacional, não necessitam de visto para viajar à Irlanda.
Para a segurança de brasileiros viajando à Irlanda a turismo, sugerimos apresentar no mínimo
os seguintes documentos originais para as autoridades de imigração:
• comprovante de hospedagem para o período que o turista pretende ficar na Irlanda (comprovante de reserva em hotel ou carta-convite);
• seguro de saúde;
• comprovante de fundos suficientes para se manter durante o período pretendido no país
(não existe um valor prefixado, o que existe é a necessidade de se fazer um cálculo utilizando-se de bom senso, levando em consideração o estilo de vida da pessoa e o alto custo de vida
da Irlanda; se desejar apresentar cartões, sugerimos que ele seja acompanhado de extrato
bancário original e atual);
• comprovante de vínculo com o país de origem (comprovar que precisa retornar ao país de
origem);
• passagem de ida e volta (caso a pessoa pretenda fazer outras viagens para depois então
retornar para o Brasil, é importante ter em mãos as respectivas passagens, inclusive a de
saída da Irlanda na data proposta);
• passaporte com validade de no mínimo 6 meses após a data que se pretende sair da Irlanda;
Todo e qualquer documento comprovando os dados da viagem com dados para contato no
caso de a imigração precisar entrar em contato é recomendável. Fonte: https://www.ireland.
com/pt-br/
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Seguro Internacional de viagem
A contratação de seguro viagem é obrigatória para todos os participantes observando as
seguintes diretrizes:
A contratação deverá ser válida a partir da data de saída até a data de retorno ao Brasil. O valor
mínimo de cobertura deverá ser de US$ 60.000,00 (sessenta mil dólares americanos). Recomendamos que o seguro inclua seguro saúde, médico-hospitalar e repatriamento.
Antes de viajar, é importante conhecer os cuidados que devem ser tomados com a saúde. Consulte, sempre, seu médico para uma avaliação, principalmente caso possua alguma doença pré-existente. Evite viajar na vigência de qualquer doença infecciosa aguda. Se precisar fazer uso
de medicamentos sob prescrição médica, obtenha a receita (se possível, em inglês) e adquira
os medicamentos na quantidade suficiente para toda a viagem, pois nem sempre é possível
adquirir medicamentos em outros países sem prescrição médica local ou ingressar em outros
países com medicamentos na bagagem sem as respectivas receitas médicas.
Tenha sempre em mente que o risco de adoecimento durante uma viagem depende de fatores
como a susceptibilidade do indivíduo (influenciada por antecedentes vacinais e de doenças,
doenças concomitantes e utilização de medicamentos) e as características da viagem programada (roteiro, época do ano, duração, tipo de atividade, condições de alojamento, disponibilidade de assistência médica).

Normas do evento
Atitudes e Comportamento: o Moot Mundial Escoteiro é um local de encontro, intercâmbio
e amizade, marco dos valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não se respeitem
as normas ou instruções apresentadas pela Organização Geral, será estabelecida a medida
apropriada a ser adotada, podendo, inclusive, culminar na exclusão do participante. No caso de
exclusão, o participante responderá pelo pagamento integral de todas as despesas decorrentes da situação.
Apresentação pessoal: conforme a Regra 44 do P.O.R., nas cerimônias oficiais de abertura e
encerramento, e sempre que solicitado pela Organização Geral, deverá ser utilizado o uniforme
ou vestuário escoteiro.
Relações interpessoais: não são permitidas atitudes, ações ou situações que afetem a integridade dos participantes, sejam físicas, psíquicas, morais ou sua estabilidade emocional. Homens
e mulheres devem manifestar respeito mútuo e para com o coletivo e evitar demonstrar publicamente atitudes próprias da intimidade.
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Objetos de valor: aconselhamos que objetos de alto valor (computadores portáteis, IPods,
MP3 players, etc.) não sejam levados ao evento, por questões de segurança. A organização
do evento é responsável pela segurança pessoal dos participantes no âmbito da aplicação do
programa do evento e não se responsabilizará por nenhum prejuízo a seus pertences pessoais,
que estarão sob sua própria guarda.
Danos e prejuízos patrimoniais: os participantes serão responsabilizados diretamente por
eventuais danos ou prejuízos causados por atos ou atitudes indevidas às áreas comuns do
evento, sejam elas usadas para alojamento dos participantes ou desenvolvimento do programa. Atitudes dessa natureza são motivos para exclusão do evento.
Fumo: será permitido fumar somente em locais pré-determinados.
Consumo de bebidas alcoólicas: o consumo de bebidas alcoólicas é proibido durante todo o
evento
Posse e consumo de drogas: posse ou consumo de drogas é crime; qualquer participante que
seja surpreendido com drogas, consumindo ou facilitando o uso a outros, será excluído do
evento e o caso encaminhado imediatamente às autoridades competentes.
Furto ou roubo: furto ou roubo são crimes previstos pela legislação irlandesa; qualquer participante que seja surpreendido cometendo ilícitos dessa natureza será excluído do evento e o
caso encaminhado imediatamente às autoridades competentes.
Armas: portar armas de fogo sem a devida autorização expedida pelos órgãos competentes
é crime; qualquer participante que seja surpreendido portando arma de fogo ou branca será
excluído do evento e o caso encaminhado imediatamente às autoridades competentes.
Saídas das áreas comuns: não será autorizada a saída dos participantes do local do evento,
com exceção dos momentos previstos na programação específica.
Visitas: somente pessoas expressamente autorizadas pela Organização Geral podem visitar
o evento.
Uso de Imagem: os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros do Brasil o direito
de uso de imagens, na forma de fotografias ou filmagens realizadas ao longo do evento, para
fins de promoção do Escotismo no Brasil; com isso, a União dos Escoteiros do Brasil passa a
ter direito sobre o uso dessas imagens em material gráfico e digital em suas produções, seja o
material destinado aos próprios escoteiros, seja material promocional voltado à divulgação do
Movimento Escoteiro.
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Safe from Harm
Para a participação em eventos internacionais, é fundamental que todos os inscritos estejam
cientes de suas responsabilidades, direitos, deveres e respeito com o próximo. É necessário
que todos estejam preparados, não apenas para evitar, mas também reconhecer e agir de
forma apropriada, firme e imediata diante de situações de abusos e maus tratos. Orientamos
que todos os adultos leiam atentamente e sigam as orientações contidas no Capítulo 15 do
P.0.R.
Conforme procedimento da WOSM para eventos internacionais, todos os inscritos deverão ser
submetidos ao curso e certificação “Safe from Harm” para que possam participar do evento.

Procedimentos não previstos
O Comitê Organizador do evento decidirá quanto aos procedimentos não previstos no presente documento.

São Paulo, 13 de março de 2020.

RAFAEL MACEDO
Diretor Presidente
União dos Escoteiros do Brasil

NUNO SIMÃO
Chefe do Contingente
Moot Mundial 2021

18

