
 

 
 
 

                                                Circular nº 12/05 
de 

04 de Março 
             
 

 
 
De: Secretário Nacional para o Desenvolvimento 
Para: Agrupamentos, Juntas Regionais e Juntas de Núcleo  
Assunto: Inventário de radioamadores escuteiros e equipamentos de rádio 

 

Caros Irmãos Escuteiros 

A Junta Central tem como preocupação dotar a associação dum sistema de comunicações capaz e 
eficiente. Nesse sentido fui encarregue, como Secretário Nacional para o Desenvolvimento, de dotar a 
associação de formas rápidas e eficientes de fazer chegar informação a todos com celeridade: Neste 
sentido está-se a criar uma rede a nível informático, via Internet, para que todos tenham acesso, na hora, às 
informações pelos diversos órgãos aos diferentes níveis. 

Porém existe ainda uma outra rede que se pretende organizar, no âmbito do radioescutismo e da protecção 
civil. 

Quanto ao radioescutismo, existem muitos radioamadores escuteiros, alguns com equipamentos próprios, 
que poderão servir de base para a constituição de uma rede nacional de radiocomunicações do CNE. Neste 
sentido solicita-se informação de: Indicativo (nº de licença se não tiver indicativo), Nome, Morada, email e 
telefone, e a que Agrupamento (ou JR/JN) pertencem. 

Existem também equipamentos pertença de Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais, é de todo 
o interesse inventariarem-se. Nesse sentido, solicita-se o envio urgente da discrição tão pormenorizada 
quanto possível dos equipamentos que possuam: marca, modelo, números de série e eventuais cópias 
das licenças.  

Recorda-se a existência de equipamentos de banda comercial, que deverão ter tratamento especial, onde 
para além do já solicitado deverão mencionar a frequência atribuída e respectivos tones de protecção. 

Certo de que todos juntos poderemos dotar o CNE duma rede de comunicações, onde, e acima de tudo, 
poremos a segurança dos nosso jovens nas actividades por todos desenvolvidas, aguardo vossas 
informações. 

As informações solicitadas podem ser enviadas por via email para:   snd@cne-escutismo.pt 

 

Sempre Alerta para Servir 

O Secretário Nacional para o Desenvolvimento 

 
João José de Sousa Franco 


