De: Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade – Departamento Nacional de Radioescutismo
Para: Juntas Regionais, de Núcleo e Agrupamentos
Assunto: inscrições para o jota/joti-2020
Data: 27 de maio de 2020

Circular: 20-12-SNAS
Caros irmãos escutas.
As nossas cordiais saudações escutistas para todos.
Nestes tempos de pandemia que atravessamos, onde as incertezas são muitas, há que agir de forma a
proporcionar aos jovens as atividades que eles tanto anseiam.
Assim as19-11-SNAS
inscrições para o JOTA/JOTI serão feitas, como em anos anteriores, no sítio do DNR
Circular:

(http://dnr.cne-escutismo.pt), e decorrem entre 1 de junho e 31 de julho. Dada a incerteza do momento em
que nos encontramos, o pagamento do licenciamento dos ICO’s (Indicativos de Chamada Ocasionais) das
estações participantes no Jota será apenas realizado no período de 1 a 15 de setembro. Assim as inscrições
realizadas anteriormente serão validadas com o pagamento do ICO, não se considerando aquele cujo
pagamento não for efetuado, sendo que desta forma evitaremos movimentos de tesouraria desnecessários
num eventual cancelamento da atividade.
Chama-se uma vez mais à atenção que com a entrada em vigor do regulamento de amador e amador por
satélite (DL 53/2009 de 2 de março) só poderão ser licenciados ICO’s (Indicativos de Chamada Ocasionais)
a radioamadores com licenças A, B e 1.
Mais se informa que a taxa de utilização dos ICO’s para o Jota é de quinze euros (15€) conforme portaria
567/2009 de 27 de maio de 2009.
As inscrições para o JOTA e para o JOTI serão feitas num único formulário, tendo apenas de ser assinalado
o tipo de atividade que cada agrupamento pretende realizar - Jota, Joti ou ambas.
No que se refere concretamente ao JOTA, e pelo já exposto anteriormente, solicitamos que estejam atentos
aos vossos emails, bem como à página do DNR, onde daremos todas as informações e eventuais
procedimentos a ter em consideração.
Esperamos que o 63º Jamboree no Ar e 24º Jamboree na Internet seja uma oportunidade educativa para
os nossos jovens e um grande sucesso como em anos anteriores.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional

Sempre Alerta para Servir
José Rodrigues

Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade

