
 

 

Proposta ao Conselho Nacional de Representantes 

 

Aquisição de Imóvel para Sede da Junta Regional de Setúbal  

 

 

Considerando que a Junta Regional de Setúbal, com sede atualmente na Rua Silva 

Porto, nº 17 (com acesso pela Praceta Manuel Envia, n.º 3A), em Setúbal, tem vindo a 

sentir o aumento da adesão de escuteiros e respetivos familiares ao seu DMF, bem 

como, tem anualmente grandes encargos financeiros com alugueres de espaços para 

desenvolver as suas sessões de formação regionais (e respetiva alimentação e 

alojamento), é desejo do Executivo Regional encontrar um espaço para uma nova 

Sede Regional que possa – fisicamente e logisticamente – dar resposta a essas 

necessidades de forma digna. 

 

Tendo desenvolvido uma pesquisa na cidade de Setúbal por imóveis que pudessem 

corresponder às necessidades acima expostas, foi encontrado um imóvel que dá 

resposta aos itens definidos como essenciais para o funcionamento diário da Junta 

Regional, do seu DMF, e para a realização das sessões de formação regionais, abrindo 

ainda a possibilidade de oferecer uma mais-valia como uma Casa do Escuteiro na 

cidade de Setúbal. 

 

Este imóvel corresponde à fração autónoma denominada pela letra “A”, sito no rés-do-

chão do prédio urbano constituído em propriedade horizontal localizado na Rua Jacob 

Azambuja, nº 11, em Setúbal, na freguesia de S. Sebastião, concelho de Setúbal, 

descrita na Conservatória do Registo Predial de Setúbal sob nº 3086, inscrita na matriz 

predial urbana da referida freguesia sob o artigo n.º 13536. 

 



Considerando que é necessária a aprovação, por parte do Conselho Nacional de 

Representantes (ou por delegação deste na Junta Central) para se efetuar a escritura 

de transmissão do imóvel, 

 

Propõe-se: 

 
Autorizar a Junta Regional de Setúbal a proceder à escritura de transmissão de 

propriedade, do imóvel acima descrito, e com meios financeiros próprios, para o nome 

do Corpo Nacional de Escutas, por um valor máximo de 180.000€ (cento e oitenta mil 

euros), condicionado a parecer favorável / autorização do Conselho Regional de 

Setúbal a realizar em junho de 2019.1 

 

 

Setúbal, 16 de abril de 2019 

                                                           
1 Por questões de agenda, o Conselho Nacional de Representantes realiza-se previamente ao Conselho 
Regional (que também se realizará em junho de 2019), motivo pelo qual se salvaguarda a necessidade 
de condicionar a autorização do Conselho Nacional de Representantes à necessária autorização também 
da parte do Conselho Regional. 
Contudo, por questões de timing do negócio, foi a Junta Regional forçada a apresentar a proposta desta 
forma, não sendo possível aguardar-se por novo Conselho Nacional posterior ao Conselho Regional, 
dado que o mesmo se estima venha a acontecer apenas no final do ano civil. 










