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CNE

Circular n.º 21/2014
DE: Secretário de Núcleo para a Protecção Civil, Rádioescutismo e Ambiente —
Departamento de Núcleo para a Protecção Civil e Rádioescutismo
PARA: Chefias das secções dos agrupamentos
2014-06-05
ASSUNTO: Inscrição de estação do JOTA/JOTI e curso de radioamador
INSCRIÇÃO DE ESTAÇÃO DO JOTA/JOTI
Anualmente o escutismo mundial celebra no terceiro fim-de-semana de Outubro o
JOTA e o JOTI. Este ano será a 57.ª edição do Jamboree do Ar e a 18.ª edição do
Jamboree na Internet.
Este ano as inscrições das estações para o JOTA e para o JOTI serão feitas num
único formulário, tendo apenas de assinalar o tipo de actividade que cada
agrupamento pretende realizar (JOTA, JOTI ou ambas), assim como o pedido das
insígnias. Os formulários para as inscrições encontram-se disponíveis na página do
Departamento Nacional de Rádioescutismo em
http://www.dnr.cne-escutismo.pt
O período para as inscrições das estações decorre até 30 de Julho. Volvido este prazo
será bloqueado o formulário na página.
Chama-se uma vez mais à atenção para a legislação em vigor, em especial, para o
regulamento de amador e amador por satélite — DL n.º 53/2009, de 2 de Março — em
que só poderão ser licenciados indicativos ocasionais de chamada (indicativos
especiais) a radioamadores com licenças A, B e 1.
Mais se informa que a taxa de utilização dos respectivos ICO’s é de quinze euros
(€ 15,00) conforme Portaria n.º 567/2009, de 27 de Maio.
Após a inscrição deverão informar a Junta de Núcleo de S. Miguel que, por sua vez,
comunicará à Junta Regional dos Açores.
No que se refere concretamente ao JOTA, e pelo já exposto anteriormente, solicitamos
que estejam atentos aos vossos correios electrónicos bem como à página do DNR,
onde daremos todas as informações e eventuais procedimentos a ter em
consideração.
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Espera-se que o 57º Jamboree no Ar e 18º Jamboree na Internet seja uma
oportunidade educativa para os nossos jovens e um grande sucesso como em anos
anteriores.

CURSO DE RADIOAMADOR
O Departamento de Núcleo de Radioescutismo pretende realizar um curso de
radioamador para interessados, com idade superior a 16 anos inclusive, em obter
licença para operar na categoria 3.
Assim, os interessados deverão manifestar a sua intenção através de uma
comunicação, por via electrónica para o endereço da Junta de Núcleo de S. Miguel —
cne_jnsm@sapo.pt, com a indicação do nome, idade, contacto móvel e fixo, endereço
electrónico, secção e agrupamento.
Com as melhores saudações escutistas, creiam-me

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR

O Responsável pelo Departamento de Núcleo para a
Protecção Civil e Rádioescutismo

(Marco Filipe Pereira Pimentel Linhares Cidade)
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