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Introdução



• pôr ou ter em 
comum, repartir, 
dividir, reunir, 
misturar, falar, 
conversar, 
propagar-se, 
transmitir

Co-um-ni-car

• “Serviço de 
radiocomunicações, que 
tem por objetivo a instrução 
individual, a 
intercomunicação e o 
estudo técnico efetuado por 
amadores” 

DL: 53/09, de 21 de Março)

Radioamadorismo

Indivíduos 
devidamente 
autorizados, 
interessados 
pela técnica 

radioelétrica, a 
título pessoal e 
sem interesse.



Radioamador

Individuo que, como 
passatempo, utiliza 

uma estação de rádio 
para comunicar com 

outras estações rádio, 
sem propósitos 
comerciais, e 
devidamente 

licenciado para tal.
Estação de Radioamador



Antenas



ÉTICA DO
RADIOAMADOR

TOLERÂNCIA

EDUCAÇÃO

COMPREENSÃO

ESPÍRITO 
FRATERNAL



Comunicações a longa distância 
DX , gera trocas de QSL, 

participação em concursos 
internacionais

Construção e melhoramentos 
de antenas

Desenvolvimento e criação de 
novos circuitos para melhor 

desempenho nas comunicações

Comunicações EME  Reflexão 
lunar, sinais  percorrem 

distâncias de 770.000 Km a 
800.000 Km

Comunicações via satélite, 
(comunicar com astronautas da 

ISS)

Comunicações digitais, formas 
de comunicar via escrita e voz 
através de software e com um 

PC

Estudo da propagação, 
conhecimento de tempestades 

eletromagnéticas, manchas 
solares, e as suas influências 

na ionosfera

ÀREAS TEMÁTICAS



INDICATIVOS...PREFIXO
S

CT – Portugal
CT3 – Ilha da Madeira
CU – Açores

D2 – Angola
C9 – Moçambique

D – Alemanha
I – Itália
F – França

TSF…Morse (CW)

As primeiras comunicações 
sem fios, através de ondas 

hertzianas (TSF), foram feitas 
por radioamadores em modo 

de telegrafia, usando o Código 
Morse.

S.O.S. (Save Our 
Souls)

… --- …



Voz normal em Frequência Modulada 
(FM), em Amplitude (AM), em 
portadora suprimida (SSB) e o idioma 
internacional é o inglês.

Fonia

QSL



1957, 9º 
Jamboree 

Mundial, em 
Sutton Park

Maior evento 
escutista 
anual do 
mundo

Encontro de 
escuteiros, 
de várias 

nações, via 
rádio

3º Fim de 
Semana de 

Outubro

1958 primeiro 
Jamboree On 

The Air



De reunião em Agrupamento 

De atividade de início do ano 

De integração dos noviços e 
Aspirantes

De dinamizar a vida em secção

De jogar, representar, formar 

De oportunidades educativas

De conhecer escuteiros de vários Países

Uma oportunidade...





Radioamador ComunicadorRadioescuteiro

Especialidades



dnr@escutismo.pt

dnr.cne-
escutismo.pt
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