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Caros Irmãos Escutas, 

A Loja do Depósito de Material e Fardamento da Região de Santarém encontra-se já a 

funcionar em horário completo, de acordo com informação enviada anteriormente. 

Para facilitar o acesso de todos ao material e fardamento, com destaque para os 

Agrupamentos mais distantes da Sede Regional, bem como, para uma correta gestão do stock 

existente, vimos enviar algumas orientações, para as quais agradecemos a melhor atenção. 

Os Agrupamentos que pretendam material ou fardamento em quantidades elevadas, 

devem enviar a sua encomenda por correio eletrónico exclusivamente a partir do correio 

eletrónico do Agrupamento e assinado pelo Chefe de Agrupamento, para dmf@santarem.cne-

escutismo.pt.  

As encomendas serão devidamente preparadas, a rotura de stock de algum artigo e/ou a 

conclusão da preparação da encomenda será atempadamente informado ao Agrupamento, em 

resposta ao correio eletrónico recebido. 

O pagamento das cedências poderá ser efetuado no momento do levantamento, pelos 

meios disponíveis (numerário, cheque ou multibanco), ou através de transferência bancária 

posterior e até 30 dias após o levantamento da encomenda. 

Para os Agrupamentos que efetuem pagamento no ato da entrega, e para valores 

iguais ou superiores a 150,00 €, usufruirão de um desconto de 5%. 

Os Agrupamentos que optem pelo pagamento até 30 dias, o mesmo poderá ser efetuado 

por transferência bancária para o NIB (Millennium BCP) 0033 0000 002780967700 5, com o 

posterior envio do comprovativo. As encomendas só serão consideradas como liquidadas, 

apenas, após a receção do comprovativo. Para os agrupamentos que ultrapassarem o prazo de 

30 dias, serão penalizado em acréscimo de 5% ao valor da encomenda por cada 30 dias. 

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR, 

João Coelho 

Secretário Regional para a Gestão e Logística 

gestao@santarem.cne-escutismo.pt 

Secretário Regional para a Gestão a Logística 

Chefes de Agrupamento 
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