De: Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade – Departamento Nacional de Radioescutismo
Para: Juntas Regionais, de Núcleo e Agrupamentos
Assunto: INSCRIÇÕES PARA O JOTA JOTI 2022
Data: 01/06/2022
Circular: 22-11-SNAS
Caros Irmãos Escutas,
Desde já, a todos, as nossas melhores e cordiais saudações escutistas.
A maior atividade mundial escutista, realizada anualmente em outubro, começa a ser preparada.
As inscrições para o JOTA JOTI 2022 serão efetuadas através no SIIE até ao dia 30 de junho na atividade
com o ID00000110 e descrição JOTA JOTI 2022.
As inscrições para o JOTA e para o JOTI, serão efetuadas na mesma atividade, especificando se estão a
inscrever-se no JOTA, JOTI ou em ambas. Salienta-se que é obrigatório o preenchimento de todos os
dados pedidos e o pagamento por MB no caso de inscrição no JOTA.
Relativamente ao JOTA, chama-se uma vez mais à atenção que, com a entrada em vigor do regulamento
de amador e amador por satélite, Dec. Lei. N.º 53/2009 de 2 de março, só poderão ser licenciados
Indicativos Ocasionais de Chamada (ICO), a Radioamadores com licenças A, B e 1. Mais se informa, que
a taxa de utilização dos ICO’s para o JOTA é de quinze euros (15€), conforme Portaria N.º 567/2009 de 27
de maio de 2009.
Relativamente à atividade JOTA JOTI, e pelo exposto anteriormente, solicitamos que estejam atentos aos
vossos e-mails bem como à página oficial do Departamento Nacional de Radioescutismo, onde serão
partilhadas todas as informações e eventuais procedimentos a ter em consideração para esta grande
atividade.
Esperamos que o 65º Jamboree no Ar e 26º Jamboree na Internet, sejam uma oportunidade educativa e de
partilha de vivências para os nossos jovens, e um grande sucesso como acontece todos os anos.
Sem mais, ficamos ao vosso dispor para qualquer esclarecimento adicional, renovamos as nossas melhores
saudações escutistas.
Sempre Alerta para Servir

José Rodrigues

Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade

