
 

 
 
 

                                                Circular nº 16/05 
de 

9 de Março 
             
 

 
 
De: Junta Central / Secretaria Nacional para o Desenvolvimento 
Para: Juntas Regionais e Juntas de Núcleo  
Assunto: Candidatura à estação Nacional do CNE para o JOTA/JOTI b2005 

 

 

Caros Irmãos Escuteiros 
 

No fim-de-semana de 15 e 16 de Outubro de 2005 terá lugar o JOTA/JOTI, sendo este ano 
realizado o 48º JOTA. Neste sentido vimos por este meio lançar a candidatura à estação nacional do 
JOTA/JOTI do CNE, para o que se anexa as respectivas condições. 

 
Lembramos que o prazo limite para a apresentação das candidaturas é o dia 29 de Abril de 2005, 

bem como solicitamos a vossa melhor atenção para a importância que esta actividade tem no contexto 
Nacional e Internacional, sendo uma excelente oportunidade para envolver todos os escuteiros e para dar a 
conhecer através dos diferentes órgãos de comunicação social as nossas actividades. 
 

Os contactos, dúvidas, sugestões, ideias e opiniões podem ser enviadas para: 
 
Secretário Nacional para o Desenvolvimento – João Franco snd@cne-escutismo.pt 
 
Coordenador Nacional do JOTA – António Ribeiro dnr@cne-escutismo.pt 
 
Coordenador Nacional do JOTI – Fernando Alves netescutismo@cne-escutismo.pt 
 
 

Certo do vosso melhor acolhimento fico, 

 

Sempre Alerta para Servir 

O Secretário Nacional para o Desenvolvimento 

 
João José de Sousa Franco 



 

 
 
 

                                                
 
 

9 de Março de 
2005 

 
 
 

         CANDIDATURA À ESTAÇÃO NACIONAL DO JOTA/JOTI - 2005 
 

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). 
 

As candidaturas terão de dar entrada nos Serviços Centrais até ao dia 29 de Abril de 2005. As 
propostas serão analisadas pela Junta Central, que decidirá qual a região que organizará nesse ano a 
estação nacional do JOTA/JOTI, a qual será dada a conhecer até finais de Maio. A estação Nacional do 
JOTA/JOTI do CNE poderá funcionar na mesma região ou em regiões separadas (JOTA numa e JOTI 
noutra) de acordo com as condições apresentadas. 
 

Nas candidaturas terão de vir obrigatoriamente mencionado: 
• Responsável pela actividade,  
• Actividades e/ou oficinas que se propõem realizar para cada uma das secções, 
• Tipo de divulgação a efectuar junto da comunicação social  
• Outras actividades a desenvolver e as  
• Condições técnicas das estações (JOTA e JOTI),  
• Orçamento para a actividade. 

Deverá ainda ser acompanhada por fotocópia da licença do radioamador responsável (não serve nem o 
comprovativo de pagamento da licença nem o certificado de amador nacional). 
 
CONDIÇÕES TÉCNICAS (MÍNIMAS) PARA CANDIDATURA A ESTAÇÃO NACIONAL DO CNE DO JOTA 

• Equipamento de HF e respectivo sistema radiante para as bandas dos 10 a 80 metros 
• Equipamento de VHF e respectivo sistema radiante 
• 3 Radioamadores para garantir a montagem / desmontagem das estações, bem como o 

funcionamento da estação durante o período do JOTA 
(lembramos da importância que os modos digitais têm junto dos jovens, nomeadamente ATV, PACKET, 
PSK31, etc. ) 
 

CONDIÇÕES TÉCNICAS (MÍNIMAS) PARA CANDIDATURA A ESTAÇÃO NACIONAL DO CNE JOTI 
• Sala, aberta aos participantes, equipada com um mínimo de 6 computadores, ligados em rede, 

com acesso à Internet, preferencialmente, de banda larga, dos quais 1 será para a coordenação 
• Dois escuteiros, no mínimo, para darem apoio, aos restantes que queiram participar 
• Local de pernoita e de alimentação para os elementos da equipa nacional de netescutismo 

(serão 5 elementos, no Máximo). 
• Todos os computadores devem ter: 

o browser (Internet Explorer, Firefox, etc) 
o cliente de IRC (mIRC, vIRC, etc) 

• Alguns dos computadores devem ter: 
o microfone 
o colunas 
o teamspeak (programa previamente fornecido pela equipa nacional de netescutismo) 
o webcam c/ o msn Messenger 
o winamp e/ou wmedia player 

 
Esta é a nossa primeira grande actividade anual, ela é uma boa oportunidade para divulgar a vossa região. 

Enviar candidaturas para snd@cne-escutismo.pt 

 

 


