
 

                  
 

 
 

 
Caros Irmãos Escutas, 
 

A Secretaria Nacional para o Ambiente e Prevenção, através do seu Departamento Nacional 
de Radioescutismo, declara aberto até ao dia 9 de Novembro de 2012, o processo de 
apresentação de candidaturas à organização da Estação Nacional do Jota e Joti/ 2013, que  
decorrerá  nos dias 19 e 20 de Outubro de 2013 

  
Recorda-se que qualquer estrutura local pode apresentar candidatura, desde que 
expressamente credenciada, autorizada e apoiada pelos respetivos níveis superiores. 
  
Para o efeito devem consultar o documento que se anexa com as  Condições Gerais de 
Candidatura  e logística exigida, bem como as condições/requisitos técnicos (anexo 2 e 3)  
necessários à organização, das duas Estações Nacionais. (Jota e Joti) 
  
Chamamos também a vossa atenção que no dossier de candidatura, devem constar para 
além de toda a informação solicitada nos documentos referidos, outros dados julgados 
relevantes para a organização da atividade e também para melhor avaliação e decisão, por 
parte da Junta Central. 
  
Sem mais, ficamos ao vosso dispor para qualquer esclarecimento adicional e enviamos as 
nossas melhores saudações escutistas, ficando, 
 
 Sempre Alerta para Servir 

 
 
José Carlos Castro 
Secretário Nacional para o Ambiente e Prevenção  
snap@cne-escutismo.pt 

Secretaria Nacional para o Ambiente e Prevenção – Dep. Nacional de Radioescutismo 
 
 Juntas Regionais, Juntas de Núcleo e Agrupamentos 

Circular nº: 12-1-082 de 04-10-2012 

Assunto: Candidaturas à organização da Estação Nacional do Jota/Joti 2013 

Para: 

De: 

Condições%20gerais%20candidatura%20à%20estação%20nacional.pdf
Condições%20gerais%20candidatura%20à%20estação%20nacional.pdf
Condições%20técnicas%20do%20Jota.pdf
Requisitos%20técnicos%20Joti.pdf


    

 
 
CONDIÇÕES GERAIS DE CANDIDATURA  À ESTAÇÃO 
NACIONAL DO JOTA/JOTI-2013 
 
Poderão candidatar-se à organização da estação nacional do JOTA/JOTI apenas as 
Juntas Regionais, podendo estas por sua vez, delegar em núcleos ou agrupamentos 
da sua região a organização da mesma (estes terão de vir obrigatoriamente 
mencionados nas respectivas candidaturas). 
 
No caso de ser uma estrutura local de nível inferior à Junta Regional a apresentar 
candidatura, esta deve estar expressamente credenciada, autorizada e apoiada pela 
Junta Regional respectiva. 
 
As candidaturas terão de dar entrada nos serviços centrais até ao dia 9 de 
Novembro de 2012. Serão analisadas todas as propostas por parte da Junta 
Central, que decidirá qual a região que organizará em 2013 a Estação Nacional do 
JOTA/JOTI. No Conselho Nacional de Representantes,  dias 24 e 25 de Novembro 2011 
será dado a conhecer a região escolhida, que acolherá a Estação Nacional 2013. 
 
Nas candidaturas terão de vir obrigatoriamente mencionados o responsável pela 
estação, as atividades e oficinas que se propõem realizar para cada uma das 
secções, o tipo de divulgação a efetuar junto da comunicação social local e outras 
atividades a desenvolver, bem como as condições técnicas das estações ( JOTA anexo 
2 e JOTI-anexo 3 ) 
 
Deverá ainda ser acompanhada por fotocopia da licença do radioamador 
responsável ( não serve nem o comprovativo de pagamento da licença nem o 
certificado de amador nacional ) 
Consultar os anexos 2 e 3 com as respetivas condições técnicas exigidas, as quais 
devem ser naturalmente respeitadas e levadas em conta. 
 
No dossier de candidatura, devem também constar , para além dos requisitos técnicos 
constantes nos referidos anexo 2 e 3, todas as informações logísticas relevantes 
para a organização da atividade , para melhor avaliação e decisão, por 
parte da Junta Central, tais como por exemplo: 
- Local exacto da Estação Nacional, com indicação dos acessos; 
- Transportes e horários de e para o local do evento; 
- Fotografias das salas a utilizar pelo Jota e Joti e instalações de acolhimento; 
- Possibilidade e recursos locais para fornecimento de refeições e alojamento a 
visitantes. 
 
Os custos com a atividade, serão suportados pela Região organizadora, exceto os 
encargos relacionados com o alojamento e alimentação do Departamento Nacional 
de Radioescutismo (DNR) e da Equipa Nacional do Joti, que serão debitados à Junta 
Central. Para ajudar nos encargos a SNAP/DNR oferecerá à Região 
organizadora as insígnias do evento, mediante a apresentação de uma requisição e 
do orçamento previsto, até 3 meses antes da atividade       
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(ANEXO - 2) 
 
 
Condições técnicas (mínimas) para candidatura à Estação 
Nacional do CNE do Jamboree no Ar (Jota) 
 
 

- Sala apropriada para a instalação do equipamento de rádio e com condições físicas 

suficientes para acolher no mínimo 20 pessoas para estabelecerem contactos. 

 
- Equipamento de  HF e respetivo sistema radiante para as bandas dos 10 
a 80 metros; 
 
- Equipamento de  VHF e respetivo sistema radiante; 
 
- Equipamento de  UHF e respetivo sistema radiante; 
 
- 3 Radioamadores para garantir a montagem / desmontagem das 
estações, bem como o funcionamento licenciado da estação durante o período do 
JOTA; 
 
(lembramos da importância que os modos digitais têm junto dos jovens, 
nomeadamente ATV, PACKET, PSK31, etc.) 
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(Anexo 3) 
 

Requisitos Técnicos para a Base Nacional do Jamboree 
na Internet (JOTI) 
 
sala(s) para chat com computadores ligados à internet e  
com o seguinte software instalado: mirc, scoutscript, skype,  
msn, flash player, java player, wmp, brownser internet; 
 
- O nº computadores será consoante a estimativa de 
participantes/visitantes à base, mas nunca inferior a 20 
pc's; 
 
Sala para emissão de rádio online com ligação á internet 
 por cabo e wireless com tomadas e extensões; 
 
mesa de mistura de som com ligação a pc para a rádio  
on-linee que permita pelo menos 4 canais; 
 
3 microfones com tripé; 
 
sala para reunião com possibilidade de pernoita e com 
internet via cabo e wireless junto à sala da rádio; 
 
Internet banda larga em todo o espaço com pelo menos 
24Mb de banda; 
 
Routers e cabos de rede em cada um dos espaços acima 
Referidos 
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