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Caros Irmão escutas,
A Junta Regional de Santarém vem por este meio lançar a Campanha do Calendário
2019, com o lema «Escutismo, para uma melhor comunidade».
Para este ano a meta, a nível nacional, é de 425.000 calendários, e envolver 660
Agrupamentos.
O desafio que a Região de Santarém propõem aos Agrupamentos é de
participação de todos os Agrupamentos com um mínimo de 6 calendários per capita,
ou seja , por associado.
Pretendemos, assim, conseguir atingir o objetivo de um mínimo de 15.000 calendários
vendidos.
Entendemos que é dever de todo o Escuta participar nesta campanha a nível Nacional
com benefícios para o CNE, para a Junta, mas também para os Agrupamentos, considerando
que será uma boa atividade de angariação de fundos, quer seja para o Agrupamento, quer
para as secções.
Esta Campanha deve envolver todos os escuteiros, do Lobito ao Dirigente, que esteja
inscrito nos censos.
Contamos que todos os Agrupamentos se juntem à região, no sentido de envolver
a totalidade dos elementos inscritos no SIIE na venda de um mínimo de 6 calendários
(aos pais, aos avós, aos tios, aos primos, aos amigos e aos vizinhos – 6 calendários vendidos,
onde está a dificuldade?...)

Se todos o fizerem, a Região conseguirá atingir, e até ultrapassar, a meta proposta,
tanto em número de calendários, como em boas práticas praticadas na Região, não
esquecendo que este Calendário 2019 está todo ele centrado na 8ª Maravilha do Método
Escutista – Envolvimento na Comunidade – onde cada vez mais os Agrupamentos necessitam
de estar envolvidos.
O preço de venda ao público é obrigatoriamente de 1,50 €.
O valor unitário de custo, depende do número de calendários encomendados, bem
como da data em que é efetuado o pagamento, podendo cada Agrupamento, com esta
campanha, obter um lucro acima dos 75 %.
E ainda vos vamos propor mais um desafio…
Para que consigam planear, com tempo, a estratégia de venda desta campanha e
conseguirem atingir os objetivos e um melhor lucro, só têm de fazer a vossa encomenda,
no Conselho Regional podem levantar os calendários e ainda poderão ter um bónus extra
até 5,00 € se efetuarem as encomendas até 23/6/2018 (1,00 € por cada 100 calendários
encomendados até ao limite de 5,00 €).

Até 31 de outubro
Quantidade
0 – 500
501 – 1000
1001 - 1500
1501 – 2000
2001 - 3000
mais de 3000

Preço de
custo
0,75 €
0,70 €
0,65 €
0,60 €
0,55 €
0,50 €

Com Objetivo
6 per capita
0,70 €
0,65 €
0,60 €
0,55 €
0,50 €
0,45 €

Até 31 de dezembro
Preço de
custo
1,00 €
0,95 €
0,90 €
0,85 €
0,80 €
0,75 €

Com Objetivo
6 per capita
0,95 €
0,90 €
0,85 €
0,80 €
0,75 €
0,70 €

Após 1 de
Janeiro
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €

A nossa região gostaria de poder fazer diferença na Campanha do Calendário, mas isso
só é possível com a contribuição de todos vós, tanto que ainda serão premiados com um
Bónus aos Agrupamentos que até 31 de outubro de 2018 liquidem os valores, em função
dos Calendários requisitados, de acordo com a tabela abaixo, sabendo que os calendários
são vendidos em múltiplos de 100.

Calendário Requisitados

Valor Bónus

0 – 500
501 – 1000
1001 – 1500
1501 – 2000
Mais de 2000

0,00 €
25,00 €
50,00 €
75,00 €
100,00 €

Não queres ser tu a ficar de fora, pois não?... Nós sabemos que não….
“Não guardes para amanhã o que podes fazer hoje…”

Alguma questão, estamos disponíveis para vos esclarecer.
Enviamos em anexo o Talão de Encomenda que pode ser enviado por correio eletrónico
para geral.santarem@escutismo.pt ou ser entregue na Sede da Junta Regional.

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR,

Margarida Gonçalves
Secretária Regional Administrativa e Financeira
financeira.santarem@escutismo.pt
Tel. 961 958 963

