
                                                                                   
 
                  Circular nº 6-1-1 
                      de 10/1/2006  

De: Secretaria Internacional  
Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais   
 

Assunto: Jamboree Mundial do Escutismo 2007 - Preços de participação                                    
 
 
Caros Escuteiros e Escuteiras 
    
O Jamboree Mundial do Escutismo 2007, que decorrerá de 27 de Julho a 8 de Agosto 
de 2007, será o ponto alto das celebrações do primeiro centenário do Escutismo, prevendo- 
-se que possa reunir em Hylands Park, Inglaterra, cerca de 40.000 escuteiros de todo o 
mundo. Desses, cerca de 1.000 deverão ser portugueses. 
 
O CNE e a AEP, juntos na Federação Escutista de Portugal, vão marcar presença no 
Jamboree Mundial, contribuindo para a verdadeira mescla de culturas e mostrar a riqueza da 
diversidade mundial, em espírito de partilha, que ele constitui. 
 

O Jamboree Mundial destina-se a escuteiros 
nascidos entre 27 de Julho de 1993 e 28 
de Julho de 1989, organizados em patrulhas 
ou equipas e acompanhados dos seus 
Dirigentes, para 13 dias de aventura e 
amizade internacional. Neste caso, todos 
têm uma tabela própria de inscrição. 
 
Caminheiros (nascidos até 26 de Julho   
de 1989) e Dirigentes, estes desde que   
não acompanhem os participantes, podem 
participar no Jamboree integrados na Equipa 
Internacional de Serviço (EIS).  
 
Para os membros da EIS haverá dois tipos 
de valor de referência, dependendo da 
idade: entre os 18 e os 25 anos e a partir 
dos 26 anos (idades inclusivas). 
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Sem prejuízo de informações mais desenvolvidas quanto à constituição e animação da 
delegação portuguesa, estamos em condições de informar já os preços e modalidades de 
inscrição, para participantes e membros da EIS, excluindo o custo da viagem. 
 
Para todos os casos – participantes e EIS –, independentemente da opção de pagamento 
escolhida, haverá lugar a uma comparticipação extra de € 40 (quarenta euros), para as 
despesas de organização, animação e preparação da delegação, prática normal seguida 
em situações deste tipo.  
 
Apresentamos na página seguinte o plano de pagamentos das inscrições para participantes 
e Equipa Internacional de Serviço. Esta informação clarifica e actualiza a anteriormente 
divulgada sobre inscrições. 

 

 

hospitalidade representa uma oportunidade de descoberta 

Conforme foi divulgado nas páginas 22 e 23 da «Flor de Lis» 
de Dezembro de 2005, os participantes do Jamboree 
Mundial poderão beneficiar do programa de hospitalidade 
nos 3 ou 4 dias antes do Jamboree ou após o mesmo. Esse 
programa será no Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País de 
Gales ou Irlanda do Norte) ou ainda em países próximos.  
  
A 
da cultura britânica e do escutismo local para os escuteiros 
participantes no Jamboree. Famílias de escuteiros e/ou 

comunidades escutistas acolherão, durante alguns dias, escuteiros estrangeiros em suas 
casas. Os escuteiros convidados terão oportunidade de apreciar atracções locais e descobrir 
a vida quotidiana daquela região. 
 
Brevemente, serão divulgados as fichas de intenção de participação no Jamboree 
Mundial do Centenário assim como aspectos organizacionais e de animação da 
delegação portuguesa ao Jamboree. Estejam atentos. 
 
Mais informações: si@cne-escutismo.pt. 
 

Sempre Alerta para Servir 
 
José Machado 
Secretário Internacional 
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Tabela de preços de participação no Jamboree Mundial do Escutismo 2007 

 
Jovens participantes e seus Dirigentes 
 

 
OPÇÃO 

 
INSCRIÇÃO INDIVIDUAL FORMA DE PAGAMENTO 

 OPÇÃO 1 
(com 10% de desconto) £ 560–10%= £ 504 + € 40    A: £ 100 de depósito + € 40 até 15/3/2006 

   B: £ 404 (restante) até 15/7/2006 

OPÇÃO 2 
(com 5% de desconto) 

 
£ 560–5%=  £ 532 + € 40 

   A: £ 100 de depósito + € 40 até 15/7/2006 
   B: £ 432 (restante) até 15/11/2006 

OPÇÃO 3 
(sem desconto) £ 560 + € 40    A: £ 100 de depósito + € 40 até 15/11/2006  

   B: £ 460 (restante) até 15/4/2007 

OPÇÃO 4 
(com 5% de agravamento) £ 560+5%= £ 588 + € 40   A: £ 100 de depósito + € 40 até 15/4/2007                      

  B: £ 488 (restante) até 30/6/2007 

 
Equipa Internacional de Serviço (idades entre 18 e 25 anos) 
 

                               
OPÇÃO 

 
INSCRIÇÃO INDIVIDUAL FORMA DE PAGAMENTO 

 OPÇÃO 1 
(com 10% de desconto) £ 392–10%= £ 353 + € 40    A: £ 100 de depósito + € 40 até 15/3/2006 

   B: £ 253 (restante) até 15/7/2006 

OPÇÃO 2 
(com 5% de desconto) £ 392–5%= £ 372 + € 40    A: £ 100 de depósito + € 40 até 15/7/2006 

   B: £ 272 (restante) até 15/11/2006 

OPÇÃO 3 
(sem desconto) £ 392 + € 40    A: £ 100 de depósito + € 40 até 15/11/2006 

   B: £ 292 (restante) até 15/4/2007 

OPÇÃO 4 
(com 5% de agravamento) £ 392+5%= £ 411 + € 40    A: £ 100 de depósito + € 40 até 15/4/2007 

   B: £ 311 (restante) até 30/6/2007 

 
Equipa Internacional de Serviço (26 anos ou mais) 
 

 
OPÇÃO 

 
INSCRIÇÃO INDIVIDUAL FORMA DE PAGAMENTO 

 OPÇÃO 1 
(com 10% de desconto) £ 448–10%= £ 403 + € 40    A: £ 100 de depósito + € 40 até 15/3/2006 

   B: £ 303 (restante) até 15/7/2006 

OPÇÃO 2 
(com 5% de desconto) £ 448–5%= £ 425 + € 40    A: £ 100 de depósito + € 40 até 15/7/2006 

   B: £ 348 (restante) até 15/11/2006 

OPÇÃO 3 
(sem desconto) £ 448 + € 40    A: £ 100 de depósito + € 40 até 15/11/2006 

   B: £ 348 (restante) até 15/4/2007 

OPÇÃO 4 
(com 5% de agravamento) £ 448+5%= £ 470 + € 40    A: £ 100 de depósito + € 40 até 15/4/2007 

   B: £ 370 (restante) até 30/6/2007 
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