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CNE

Circular n.º 5/2015
DE: Secretaria de Núcleo Prevenção, Ambiente e Rádio Escutista – Departamento
Protecção Civil e Rádio Escutismo (DnPC)
PARA: Agrupamentos do Núcleo de S. Miguel
2015-02-14
ASSUNTO: Acção de formação sobre radioamadorismo
O Departamento conforme comunicou no último Conselho de Núcleo pretende
efectuar uma acção de formação para habilitar os escuteiros com a categoria 3 de
radioamador.
Na necessidade de programar a formação que dependerá do número de inscritos
informa-se o seguinte:
1. O curso decorrerá num fim-de-semana, agendando-se, posteriormente, um dia para
esclarecimento de dúvidas;
2. Prevê-se a sua concretização para a primeira quinzena de Abril;
3. O curso visa preparar pedagogicamente os participantes para candidatarem-se à
1
2
realização de uma prova escrita na ANACOM e se obtiverem aprovação obterem a
licença de radioamador categoria 3;
4. O DnPC irá junto da ANACOM proceder ao agendamento dos exames se for essa a
intenção dos participantes;
5. A formação destina-se a todos os escuteiros com mais de 16 anos sendo que, entre
esta e os 18 anos, os participantes carecem de autorização dos encarregados de
educação;
6. As inscrições decorrem até ao dia 15 de Março e poderão ser remetidas por via
electrónica para a caixa de correio: cne_jnsm@sapo.pt ou entregues em mão.
O custo de inscrição no curso será comunicado atempadamente e visa o pagamento,
apenas, das refeições.
O DnPC pretende, ainda, obter os indicativos dos escuteiros habilitados com a licença
de radioamador para futuros encontros/actividades.
Uma forte canhota, creiam-me
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR
O Chefe do Departamento Protecção Civil e Rádio Escutismo

(Marco Filipe Pereira Pimentel Linhares Cidade)
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A inscrição no exame é 50 euros para indivíduos maiores de 30 anos e 25 euros nos outros casos.
Autoridade Nacional de Comunicações.
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