
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jamboree Mundial 2019 
 

Informação sobre Inscrições e Pagamentos - CNE 
 

 
Com o aproximar da data de realização do próximo Jamboree Mundial a decorrer no verão de 2019, 
torna-se necessário divulgar a informação necessária para se proceder à inscrição na referida 
atividade. 
 
Data e local: 
O Jamboree 2019 decorrerá nos Estados Unidos da América no Estado da West Virgínia entre os 
dias 22 de julho e 02 de agosto de 2019.  
 
Destinatários: 
O jamboree destina-se aos jovens exploradores e pioneiros nascidos entre 22 de junho de 2001 e 21 
de julho de 2005, organizados em patrulhas de 9 elementos e um dirigente.  
Cada 4 patrulhas constitui uma Tropa. 
 
Podem ainda participar caminheiros e dirigentes integrados na Equipa Internacional de Serviços (EIS) 
e como membro da organização do Contingente (CMT). 
Os adultos que estejam inseridos no acompanhamento de jovens terão de ter obrigatoriamente mais 
de 21 anos. 
 
 

Data: 8 de novembro de 2017 

Assunto: Jamboree Mundial 2019 – Inscrições e Pagamentos 

Para: JJRR, JJNN, Agrupamentos 

De: Secretaria Internacional 

 Circular: 17-1-065 



 

Os membros da EIS devem ter 18 anos a data da atividade e recomenda-se que sejam fluentes em 
Inglês e/ou Francês e devem preencher os requisitos definidos pela organização do Jamboree 
 
Inscrição: 
Do ponto de vista da organização nacional, por parte do CNE ao Jamboree Mundial a inscrição na 
atividade engloba as seguintes componentes: 
 

- Inscrição nominal feita no site da organização; 
- Inscrição no SIIE; 
- Pagamento da inscrição na atividade; 
- Pagamento da Taxa de contingente; 
- Podem ainda ser necessários outros procedimentos administrativos (vistos, fichas de 

saúde, etc.) 
 
Inscrição nominal feita no site da organização: 
A inscrição no WSJ será feita de forma nominal neste link: https://2019wsj.us15.list-
manage.com/track/click?u=ab360db88a205f2b37287d7b6&id=a9b1b6c2f5&e=6fa7320388 
 
Após terminarem a inscrição no site oficial, será atribuído a cada participante um código referência 
que deverá ser inserido no SIIE quando selecionam o nome do elemento no espaço “Comentários”. 
 
Todas as inscrições terão de ser validadas pelo CNE após validação da inscrição no SIIE. 
 
Inscrição SIIE 
A referência da atividade no SIIE será 00000010 – 24º Jamboree Mundial 
Com a inscrição no SIIE será emitida uma referencia multibanco para pagamento da inscrição 
 
Esquema de pagamentos: 
 

Data 
Com pré-inscrição Inscrição 

Y/A/CMT IST Y/A/CMT IST 

15/12/2017 138,00€ 138,00€ ----------- ------------- 

01/03/2018 438,00€ 404,00€ 462,00€ 425,00€ 

15/09/2018 438,00€ 404,00€ 462,00€ 425,00€ 

01/03/2019 84,00€ 68,00€ 232,00€ 215,00€ 

Sub-Total 1098,00€ 1014,00€ 1156,00€ 1065,00€ 

Taxa contingente 50,00€ 50,00€ 50,00€ 50,00€ 

Total 1148,00€ 1064,00€ 1206,00€ 1115,00€ 

Y- Jovens; A – Adultos; CMT – Chefia do Contingente; IST – Equipa de chefia do contingente 
 
Todos os valores estão expressos em euros. 
À taxa de conversão utilizada foi adicionado um fator que assegura fatores como a variação cambial e 
custos bancários. Havendo uma variação cambial superior a 5% os valores acima apresentados 
poderão ser revistos, em alta ou em baixa. 
 
 
A inscrição é concluída com o registo no site da organização, no SIIE e com o pagamento total do 
valor da inscrição e da taxa de contingente. 
 

https://2019wsj.us15.list-manage.com/track/click?u=ab360db88a205f2b37287d7b6&id=a9b1b6c2f5&e=6fa7320388
https://2019wsj.us15.list-manage.com/track/click?u=ab360db88a205f2b37287d7b6&id=a9b1b6c2f5&e=6fa7320388


 

A taxa de contingente deverá ser paga da seguinte forma, 25,00€ pagos de 15/12/2017 a 01/03/2018 
e os restantes 25,00€ de 02/03/2018 a 15/09/2018. 
 
A partir de 1 de março de 2019, não será possível a inscrição de novos elementos. 
 
 
Política de reembolsos: 
Uma vez que os pagamentos são nominais, são possíveis os acertos entre agrupamentos, sendo 
neste caso obrigatório a comunicação das trocas à organização. 
A taxa de contingente (50€) não é reembolsável em momento algum. 

Os valores pagos serão todos em euros. 

Independentemente da Modalidade de pagamento escolhida, o reembolso a efetuar será de 80% do 

valor pago do qual serão deduzidas taxas e comissões bancárias ou outras de natureza semelhante 

ou dissemelhante. 

A data limite para fazer pedidos de reembolsos é o dia 1 de Março 2019. Todos os pedidos feitos em 

data posterior não serão atendidos. 

A organização do Jamboree reserva-se o direito de cancelar a atividade devido a razões imperiosas 

fora do controle da organização tais como atos de terrorismo, catástrofes naturais, etc. Neste casos 

não haverá lugar a reembolsos. 

Se o Jamboree for cancelado após 20 julho 2019, não haverá lugar a reembolsos independentemente 

do motivo do cancelamento. 

 
 
Seguro 
A organização do Jamboree tem um seguro de evento para o caso de o mesmo ter de ser cancelado. 

Este seguro não cobre viagens, equipamento ou atividades pré ou pós Jamboree adicionais à taxa de 

inscrição na atividade. 

O seguro de acidentes pessoais do CNE será ativado para esta atividade. 

Será pedido um seguro de saúde adicional, que assegure situações de doença e repatriamento em 

moldes a definir oportunamente. Este poderá ser um adicional ao atual seguro do CNE ou ser 

substituído por outro de coberturas iguais ou superiores. 

 
Notas importantes: 
A taxa de inscrição não inclui transporte nem atividades pré ou pós Jamboree (Ho-Ho); 
 
Pontos de entrada e saída: 
Os pontos de entrada e saída oficiais para o 24 Jamboree Mundial são: 
 - Aeroporto Yeager, Charlston, West Virginia (90 km de campo); 
 - Aeroporto Internacional Charlotte Douglas, Charlotte, North Carolina (367 Km de campo) 
 - Estação comboios Prince Amtrak, Beckley, West Virginia (20 Km de campo) 



 

É da responsabilidade dos participantes, assegurarem a chegada aos pontos de entrada nas datas e 
horas definidas para os mesmos sendo depois o transporte para campo assegurado pela organização 
do WSJ. 
 
Esta circular traduz a informação mais atual e disponível atualmente, estão pendentes de clarificação 
junto da organização alguns pontos que nos parecem relevantes, mas aos quais ainda não obtivemos 
qualquer resposta.  
 

 

 

Coordenador da equipa de preparação do CNE ao Jamboree Mundial 2019.  
Jamboree2019@escutismo.pt 


