De:

Secretário Regional para a Gestão a Logística

Para:

Chefes de Agrupamento

Assunto:

Campanha do Calendário 2017

Data:

Santarém, 29 de junho de 2016

Circular: 065-2016-SRGL

Caros Irmãos Escutas,

A Junta Regional de Santarém vem por este meio lançar a Campanha do Calendário 2017,
com o lema «Escutismo: Realizamos sonhos. Construímos pessoas». Para este ano a meta a nível
nacional é de 405.000 calendário, e envolver 650 Agrupamentos, a um ajuste do preço à realidade de
cada Região de Escutismo.
Foi lançado à Região de Santarém o desafio de alcançar os 5 per capita, o que perfaz 12.510
calendários. E tendo em conta que no passado ano 2016 conseguimos ultrapassar este objetivo, sem
que para isso todos os Agrupamentos tenham aderido, ultrapassando os 6 per capita, para os
Agrupamento envolvidos, e dado que será possível baixar o valor unitário de forma considerável, vimos
lançar-vos um novo desafio.
Uma vez que muitos Agrupamentos não aderem a esta iniciativa, pretendemos que através da
adesão de mais Agrupamentos seja possível alcançarmos os 17.500 calendários (7 per capita).
Para alcançar este objetivo iremos ajustar os preços de base à nova estratégia implementada
pelo nível nacional, que se baseia não apenas no número absoluto, mas também no efetivo do
Agrupamento. Os Bónus serão dados não apenas de acordo com o número absoluto, mas também em
relação a um objetivo estabelecido.
O preço de venda ao público é obrigatoriamente de 1,50 €.
O valor unitário a pagar pelo agrupamento está dependente do número de calendários
encomendados, bem como a data em que é efetuado o pagamento, e este ano acresce o facto de ser
atingido o objetivo per capita pretendido, ou seja, 7 por elemento.
Quantidade
0 - 499
500 – 999
1000 - 1499
1500 – 2000
2000 - 2500

Até 31 de outubro
C/ Obj.
S/ Obj.
0,70 €
0,65 €
0,60 €
0,55 €
0,50 €

0,75 €
0,70 €
0,65 €
0,60 €
0,55 €

Até 31 de dezembro
C/ Obj.
S/ Obj.
0,95 €
0,90 €
0,85 €
0,80 €
0,75 €

1,00 €
0,95 €
0,90 €
0,85 €
0,80 €

Após 1 de janeiro
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €

Apelamos à participação de todos, para conseguirmos atingir o nosso objetivo, sendo que serão
premiados com um Bónus os Agrupamentos que até 31 de dezembro liquidem os valores em função
dos Calendários requisitados, de acordo com a tabela abaixo.
Calendário Requisitados

Valor Bónus

500 – 999
1000 – 1499
1500 – 1999
A partir de 2000

25,00 €
50,00 €
75,00 €
100,00 €

Alguma questão estamos ao dispor, aguardando pela vossa adesão a esta campanha.

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR,
João Coelho
Secretário Regional para a Gestão e Logística
gestao.santarem@escutismo.pt

