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Informação sobre Inscrições e Pagamentos - CNE 

 

Com o aproximar da data de realização do próximo Jamboree Mundial a decorrer no verão de 

2023, torna-se necessário divulgar a informação necessária para se proceder à inscrição na 

referida atividade. 

 

Quando? E onde? 

 

O 25º Jamboree Mundial será realizado de 1 a 12 de agosto de 2023 em Saemangeum, 

província de Jeollabuk-do, na Coreia do Sul. 

 

Quem pode participar no WSJ de 2023 pelo CNE? 

 

Para ser elegível como jovem participante no 25o Jamboree Mundial, é preciso ter nascido 

entre 22 de julho de 2005 e 31 de julho de 2009, tendo de ser pioneiros investidos. 

Todos os outros podem inscrever-se como membros da Equipa Internacional de Serviços 

(International Service Team – IST), como membro da Chefia de Contingente ou como 

responsável de Patrulha. A faixa etária de participação indicada foi aprovada pelo Comité 

Mundial. 

Os adultos que estejam inseridos no acompanhamento de jovens terão de ter obrigatoriamente 

mais de 21 anos. 



 

Os membros da Equipa Internacional de Serviços (International Service Team – IST) devem ter 

18 anos (caminheiros investidos) 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: 

 

- Inscrição nominal feita no site da organização (a indicar); 

- Inscrição no SIIE (obrigatório); 

- Pagamento da inscrição na atividade através de Referência Multibanco (inclui Taxa de 

contingente e extensão do seguro) ; 

- Podem ainda ser necessários outros procedimentos administrativos, não incluídos no valor da 

inscrição (vistos, fichas de saúde, outros.) 

 

Inscrição nominal feita no site da organização: 

 

A inscrição no WSJ será feita de forma nominal no site oficial da organização em link a divulgar 

posteriormente. 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 00000069 - 25º Jamboree Mundial. 

Com a inscrição no SIIE será emitida uma referência multibanco para pagamento da inscrição 

 

Esquema de pagamentos 

 

 100 euros até 31 de dezembro 2021 

 300 euros até 18 de março 2022 

 500 euros até 19 de agosto 2022 

 

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, que inclui a taxa de contingente. 

 

Notas importantes: 

 

A taxa de inscrição não inclui transporte nem atividades pré ou pós Jamboree; 

Mais informações disponíveis no Boletim Nº2 da FEP.  

 

Saudações Escutistas, 

 

 

Ricardo Matos  
Secretário Internacional 
 
 

 

Mário Correia 
Coordenador da equipa de preparação do CNE ao Jamboree Mundial 2023 
Jamboree2023@escutismo.pt 
 
 
 

 

 

https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/3a3d433a-e950-4a78-b5de-9bb869a9ed5a
Jamboree2023@escutismo.pt


 

 


