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Caro associado, 

 

A Coordenação Regional de Radioescotismo gostaria de agradecer imensamente aos 24 Grupos 

Escoteiros que responderam a nossa Pesquisa, realizada nos meses de junho e julho deste ano. 

Em sinal de respeito a todos que responderam e visando dar transparência a todos os associados, 

divulgamos neste relatório: 

 Os resultados da Pesquisa; 

 Considerações da Coordenação Regional de Radioescotismo RJ sobre as respostas; e 

 Ações que serão tomadas para atender às principais questões levantadas na pesquisa. 

 

1 – GRUPOS QUE PARTICIPARAM DA PESQUISA 

 8º GE São Francisco de Assis 

 14º GE Combatentes Eternos 

 16º GE Anhangá 

 18º GE Aurélio Azevedo Marques 

 28º GE do Ar Olave Saint Clair 

 33º GE Padre Vermin 

 35º GE João XXIII 

 36º GE do Ar Primeiro de Maio 

 37º GE Fernão Dias Paes Leme 

 40º GE Anchieta 

 53º GE Vigilantes da Acácia 

 59º GE Atalaia 

 60º GE Imbuí 

 64º GE Lourival Gomes de Andrade 

 75º GE do Ar Baden-Powell 

 76º GE Nossa Senhora Medianeira 

 82º GE Marechal Castello Branco 

 83º GE Cabo Frio 

 85º GE do Mar Almirante Paulo Moreira 

 97º GE Impeesa 

 111º GE do Ar Santos Dumont 

 116º GE do Mar Marques de Tamandaré 

 123º GE do Mar Almirante Saldanha 

 128º GE Gaivota Branca 

Comentários: Consideramos que alcançar 25,8% de grupos da Região RJ foi um resultado excelente. 

Ações:  

1.1 - Divulgar as ações relacionadas ao Radioescotismo que forem realizadas, para que este percentual 

possa ser ainda maior em uma próxima pesquisa e para que os grupos percebam que suas opiniões 

foram, de fato, ouvidas e transformadas em melhorias. 
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2 – QUAL SUA FUNÇÃO DO GRUPO ESCOTEIRO? 

 

Comentários: Tivemos um número ligeiramente maior de dirigentes respondendo a pesquisa. Este foi 

um resultado natural, na medida em que a pesquisa foi divulgada no site, mas enviada por e-mail 

especialmente para os dirigentes dos grupos. Havia a preocupação da coordenação em alcançar os 

dirigentes com esta pesquisa, uma vez que eles são atores importantes na comunicação entre a Região 

e as Unidades Escoteiras Locais e são os responsáveis pelas decisões sobre as ações, estratégias e 

atividades. 

Ações: Nenhuma. 

 

3 – QUANTOS RADIOAMADORES EXISTEM ENTRE OS ASSOCIADOS DO SEU GRUPO ESCOTEIRO? 
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Comentários: A boa surpresa foi que 48,2% afirmam ter radioamadores ativos em seus grupos, sendo 

que 3 grupos possuem 4 ou mais radioamadores. Estes números, combinados com as respostas 

seguintes apontam para um cenário muito favorável à expansão do radioescotismo Regional. 

Ações: 

3.1 Criar um cadastro de radioamadores escoteiros na Região do Rio de Janeiro 

3.2 Promover encontros regulares com radioamadores da Região Rio de Janeiro 

3.3 Promover rodadas quinzenais com radioamadores escoteiros, com presença de jovens 

 

4 - NA SEDE DO SEU GRUPO EXISTE UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO INSTALADA E EM OPERAÇÃO? 

 

 

Comentários: Dos 24 grupos representados na pesquisa, 3 possuem estação instalada no grupo. 

Considerando a resposta anterior de que temos quase metade dos grupos com, no mínimo, 1 

radioamador ativo, há que se investigar as razões para que os grupos não tenham estações. Abaixo 

listaremos algumas hipóteses, que passarão a ser discutidas nos encontros da Ação 3.2: 

 Questões relacionadas ao custo dos equipamentos; 

 Questões de segurança nas sedes escoteiras para instalação dos equipamentos; 

 Sedes que dependam da autorização de terceiros (instituições) para instalação de antenas; 

 Falta de radioamadores com Classe A para assumir uma Estação Classe G; 

 Falta de interesse e de informação para grupos sobre as vantagens de ter uma estação. 
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Ações: 

4.1 Identificar os maiores gargalos para a instalação de estações nos grupos 

4.2 Divulgar as vantagens da UEL possuir uma estação 

4.3 Apoiar as UELs que se interessarem em instalar uma estação em sua sede 

4.4 Promover o uso do Echolink como alternativa aos equipamentos de rádio HF/VHF 

 

5 – SOBRE O JAMBOREE NO AR (JOTA), OS RESPONDENTES AFIRMARAM SOBRE SEU GRUPO QUE: 

 

Comentários: A pesquisa mostrou um empate. Dos 88,8% dos respondentes, metade sabem que o JOTA 

existe e participam e a outra metade também sabe que existe, mas prefere não participar. Entre os 

11,1% que responderam “Outros”, há um caso de grupo que começou a participar no ano passado, outro 

que já participou e não participa mais e outro que não participa por não concordar com o formato da 

atividade. 

Ações: 

5.1 Organizar a Base Regional, favorecendo o acesso dos jovens ao rádio em modo 

confraternizante e menos competitivo, oferecendo atividades práticas e uma programação 

integrada ao JOTI. 

5.2 Estimular a participação dos radioamadores escoteiros da Região em bases abertas e 

organizadas pelos grupos ou distritos. 

5.3 Criar documento anual de apoio à criação de bases, com programação sugerida. 
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6 - ATIVIDADES DE RADIOAMADORISMO QUE SEU GRUPO ESCOTEIRO GOSTARIA QUE A 

COORDENAÇÃO DE RADIOESCOTISMO OFERECESSE EM 2016 

 

Oficina de Especialidades ligadas ao Radioamadorismo e Defesa Civil 

 

 

Curso de Radioamadorismo Online 

 

 

Atividade Regional de Radioescotismo 

 

 

Curso de Defesa Civil 
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Jamboree no Ar (JOTA) 

 

 

Oficina Técnica para Radioamadores 

 

 

Palestras na Região sobre Radioamadorismo e Defesa Civil 

 

 

Encontro de Radioamadores 

 

Comentários: As atividades foram apresentadas acima começando pela que recebeu maior votação 

(Oficinas de Especialidades) até a que recebeu a menor votação (Encontro de Radioamadores). 

Naturalmente as últimas tiveram votação menor, por serem de interesse de um grupo específico (no 

caso, radioamadores já formados). Foi interessante perceber que todas tiveram um percentual alto de 

interesse e, neste sentido, incluiremos todas ao longo do planejamento 2016-2018. 
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Ações: 

6.1 Alocar o curso online no servidor próprio do Grêmio de Radioamadores; 

6.2 Divulgar Calendário de atividades de radioescotismo até setembro do ano anterior a sua 

execução, considerando os resultados desta Pesquisa; 

6.3 Divulgar as atividades que serão incluídas em 2016, com base nesta pesquisa, até 31/7/16. 

 

 

7 – SOBRE AS ESPECIALIDADES RELACIONADAS À RADIOCOMUNICAÇÃO (RADIOAMADORISMO, 

RADIO ESCUTA, FAIXA CIDADÃO, ECHOLINK ETC.) E À INSÍGNIA DE RADIOESCOTISMO 

 

Comentários: Números importantes apontam que mais da metade dos respondentes apontam que nos 

seus grupos existem jovens interessados nas especialidades relacionadas à radiocomunicação. Um 

número elevado se considerarmos a complexidade do assunto e a variedade crescente de novas 

especialidades com outros temas atraentes. Por outro lado, identificamos um gargalo, na medida em 

que 55,6% informam que seus grupos não possuem adultos com conhecimentos suficientes para avaliar 

tais especialidades, o que provavelmente tem reduzido significativamente ou até mesmo inviabilizado 

tais conquistas. 

Ações: 

7.1 Incentivar a formação de novos radioamadores (adultos e jovens) por meio de: 

- Divulgação por mailing de vantagens do Radioamadorismo, Cursos e Provas 

- Atividades (oficinas, encontros etc.) 

- Rede de radioamadores  

7.2 Formação de cadastro de Examinadores para Especialidades e Insígnia de Radioescotismo 
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8 – SOBRE O PROJETO DE APOIO À DEFESA CIVIL E RESPOSTA À EMERGÊNCIA 

 

 

Comentários: Obtivemos uma adesão muito positiva, na medida em que 59,3% dos respondentes 

acreditam que seus grupos participariam nas discussões e na elaboração do Projeto, enquanto 81,5% 

participariam das ações em calamidades propriamente ditas. Dos 18,5% restantes, que acreditam que 

seus grupos não participariam, os respondentes acreditam que ainda assim alguns voluntários desses 

grupos também participariam. Com isso, todos participariam de alguma forma. Uma adesão excelente. 

O projeto que está sendo discutido pela coordenação visa organizar a atuação dos grupos em situações 

de calamidade, estabelecendo ações coordenadas com a Defesa Civil e os diferentes níveis da UEB. 

Assim, os associados poderiam contribuir de forma organizada e segura. 

Ações: 

8.1 Buscar a aprovação do Projeto pela Diretoria Regional 

8.2 Convidar os respondentes que se dispuseram a contribuir na Equipe do Projeto 

8.3 Implantar o Projeto 

 

9 – QUANTOS NO SEU GRUPO VOCÊ ACREDITA QUE TERIAM INTERESSE (SOMANDO JOVENS 

MAIORES DE 10 ANOS E ADULTOS) EM SE TORNAREM RADIOAMADORES 
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Comentários: 19 dos 24 respondentes afirmam que seus grupos teriam 4 ou mais pessoas 

interessadas. Tomando por base apenas os grupos que responderam, teríamos 82 pessoas sensíveis à 

ideia de se tornarem novos radioamadores. 

Ações: As ações planejadas nos pontos anteriores, especialmente nos itens 3.3, 4.3, 4.4, 5.1, 6.1, 7.1 e 

7.2 já atendem ao objetivo de abrir espaço e facilitar a formação de novos radioamadores. 

 

CONCLUSÃO 

A pesquisa foi muito importante para conhecermos o perfil dos grupos e a penetração do 

radioamadorismo. No entanto, foi apenas um primeiro passo. A partir de agora temos muito trabalho 

para fazer e, certamente, a parceria com os grupos escoteiros será fundamental. 

Agradecemos especialmente aos respondentes desta pesquisa. Certamente vocês encontrarão entre 

as ações acima muitas – senão todas – sugestões que vocês deixaram ao final da pesquisa. Somos 

gratos também pelas palavras de incentivo que nos foram direcionadas. 

A todos que deixaram seus contatos e se colocaram à disposição para contribuir, fiquem certos que 

faremos contato em breve para que possamos aproveitar suas experiências e vontade de trabalhar 

para alavancarmos as ações de radioescotismo que trarão mais segurança para nossas atividades e 

mais integração entre as Unidades Escoteiras Locais. 

Por fim, gostaríamos de firmar abaixo, o que é e o que não é foco da Coordenação Regional de 

Radioescotismo do Rio de Janeiro: 

 

O que é o foco da Coordenação de Radioescotismo? 

 Formação novos radioamadores escoteiros. 

 Manutenção da rede de repetidoras escoteiras para a máxima cobertura do Estado. 

 Uso do rádio para a comunicação escoteira, trazendo maior segurança para nossas atividades. 

 Aproximação de todos os grupos da Região, especialmente do Interior Fluminense. 

 Uso do Echolink como ferramenta para comunicação de baixo custo e alcance mundial. 

O que NÃO É o foco da Coordenação de Radioescotismo? 

 Estudos técnicos complexos de radiocomunicação. 

 Participação em competições de radioamadores. 


