
EMPRESA LOCAL DE PROMOÇÃO DO DESPORTO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, E. M. UNIPESSOAL, LDA.

MODALIDADES
PREÇOS

ÉPOCA DE 2017/2018

A. CAMPO RELVADO PRINCIPAL (101 x 74 metros)
1 - Para prática de futebol por entidades com sede no concelho de Palmela:

a) Equipas federadas de futebol de clubes desportivos e de outras entidades

Hora de utilização para:

a) Treinos - hora de utilização 60,80 €

b) Jogos - sem entradas pagas 81,40 €

c) Jogos - com entradas pagas - 1.ª Liga 597,50 €

d) Jogos - com entradas pagas - 2.ª Liga 399,70 €

e) Jogos - com entradas pagas - 2.ª Divisão 297,20 €

f) Jogos - com entradas pagas - 3.ª Divisão 240,00 €

g) Jogos - com entradas pagas - 1.ª Divisão Distrital 199,80 €

h) Jogos - com entradas pagas - 2.ª Divisão Distrital 199,80 €

Taça de Portugal, sendo a equipa mais cotada da:

a) 1.ª Liga 597,50 €

b) 2.ª Liga 399,70 €

c) 2.ª Divisão 297,20 €

d) 3.ª Divisão 240,00 €

e) 1.ª Divisão Distrital 199,84 €

Com iluminação artificial acrescem os seguintes valores:

a) Para treinos 41,20 €

b) Para jogos 81,40 €

c) Para transmissões televisivas ou outras filmagens 120,50 €

Utilização por Treino/Jogo

a) Com 1 balneário 20,60 €

b) Com 2 balneários 41,20 €

b) Equipas não federadas de associações (incluindo as participantes nos quadros competitivos do INATEL), escolas e instituições particulares 
de solidariedade social ou similares sem fins lucrativos e grupos informais de praticantes constituídos maioritariamente por crianças ou jovens 
com idade até 16 anos (inclusive) - Hora de utilização:

Hora de utilização para:

a) Treinos 81,40 €

b) Jogos - sem entradas pagas 120,50 €

c) Jogos - com entradas pagas - valor a definir caso a caso   

Com iluminação artificial acrescem os seguintes valores:

a) Para treinos 41,20 €

b) Para jogos 81,40 €

c) Para transmissões televisivas ou outras filmagens 120,52 €

Utilização por Treino/Jogo

a) Com 1 balneário 20,60 €

b) Com 2 balneários 41,20 €

c) Entidades não federadas de outras entidades e grupos informais de praticantes - Hora de utilização:

Hora de utilização para:

a) Treinos 120,50 €

b) Jogos - sem entradas pagas 159,70 €

c) Jogos - com entradas pagas - valor a definir caso a caso   

Com iluminação artificial acrescem os seguintes valores:

a) Para treinos 41,20 €

b) Para jogos 81,40 €

c) Para transmissões televisivas ou outras filmagens 120,50 €

Utilização por Treino/Jogo

a) Com 1 balneário 20,60 €

b) Com 2 balneários 41,20 €

2. Para a prática de futebol para entidades com sede fora do concelho de Palmela - Hora de utilização:

Hora de utilização para:

a) Treinos - 1.ª Liga 697,40 €

b) Treinos - 2.ª Liga 465,60 €

c) Treinos - 2.ª Divisão 279,20 €

d) Treinos - 3.ª Divisão 187,50 €

e) Treinos - 1.ª Divisão Distrital 140,10 €

f) Treinos - 2.ª Divisão Distrital 140,10 €

g) Outras entidades 140,10 €

Jogos

a) Jogos - sem entradas pagas 279,16 €

b) Jogos - com entradas pagas - 1.ª Liga 1 393,73 €

c) Jogos - com entradas pagas - 2.ª Liga 930,20 €

d) Jogos - com entradas pagas - 2.ª Divisão 651,00 €

e) Jogos - com entradas pagas - 3.ª Divisão 558,30 €

f) Jogos - com entradas pagas - 1.ª Divisão Distrital 465,60 €

g) Jogos - com entradas pagas - 2.ª Divisão Distrital 465,60 €
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Taça de portugal, sendo a equipa mais cotada da:

a) 1.ª Liga 1 393,70 €

b) 2.ª Liga 929,15 €

c) 2.ª Divisão 651,00 €

d) 3.ª Divisão 557,30 €

e) 1.ª Divisão Distrital 464,60 €

f) Outra situação - valor a definir caso a caso

Com iluminação artificial acrescem os seguintes valores:

a) Para treinos 93,75 €

b) Para jogos 186,45 €

c) Para transmissões televisivas ou outras filmagens 279,20 €

Utilização por Treino/Jogo

a) Com 1 balneário 47,40 €

b) Com 2 balneários 93,70 €

B. METADE DO CAMPO RELVADO PRINCIPAL (74 x 50,5 metros)
1 - Para prática de futebol por entidades com sede no concelho de Palmela

a)  Equipas federadas de futebol de clubes desportivos e de outras entidades - Hora de utilização:

Hora de utilização para:

a) Treinos 41,20 €

Com iluminação artificial acrescem os seguintes valores: 41,20 €

Utilização por Treino  

a) Com 1 balneário 20,60 €

b) Com 2 balneários 41,20 €

b) Equipas não federadas de associações (incluindo as participantes nos quadros competitivos do INATEL), escolas e instituições particulares 
de solidariedade social ou similares sem fins lucrativos e grupos informais de praticantes constituídos maioritariamente por crianças ou jovens 
com idade até 16 anos (inclusive)- Hora de utilização: 

Hora de utilização para:

a) Treinos 60,80 €

Com iluminação artificial acrescem os seguintes valores: 41,20 €

Utilização por Treino 

a) Com 1 balneário 20,60 €

b) Com 2 balneários 41,20 €

c)  Entidades não federadas de outras entidades e grupos informais de praticantes

Hora de utilização para:

a) Treinos 80,35 €

Com iluminação artificial acrescem os seguintes valores: 41,20 €

Utilização por Treino

a) Com 1 balneário 20,60 €

b) Com 2 balneários 41,20 €

2. Para a prática de futebol para entidades com sede fora do concelho de Palmela - Hora de utilização:

Hora de utilização para:

a) Treinos - 1.ª Liga 465,60 €

b) Treinos - 2.ª Liga 307,00 €

c) Treinos - 2.ª Divisão 187,50 €

d) Treinos - 3.ª Divisão 121,55 €

e) Treinos - 1.ª Divisão Distrital 93,70 €

f) Treinos - 2.ª Divisão Distrital 93,70 €

g) Outras entidades 93,70 €

Com iluminação artificial acrescem os seguintes valores: 95,80 €

Utilização por Treino

a) Com 1 balneário 47,40 €

b) Com 2 balneários 93,70 €

C. CAMPO RELVADO DE FUTEBOL DE 7 (66 x 40 metros)
1 - Para prática de futebol por entidades com sede no concelho de Palmela

a) Equipas federadas de futebol de clubes desportivos e de outras entidades

Hora de utilização para:

a) Treinos 37,10 €

b) Jogos 48,40 €

Com iluminação artificial acrescem os seguintes valores:

a) Para treinos 24,70 €

b) Para jogos 48,40 €

c) Para transmissões televisivas ou outras filmagens 120,50 €

Utilização por Treino/Jogo

a) Com 1 balneário 13,40 €

b) Com 2 balneários 24,70 €

b) Equipas não federadas de associações (incluindo as participantes nos quadros competitivos do INATEL), escolas e instituições particulares 
de solidariedade social ou similares sem fins lucrativos e grupos informais de praticantes constituídos maioritariamente por crianças ou jovens 
com idade até 16 anos (inclusive) 

Hora de utilização para:

a) Treinos 48,40 €

b) Para jogos 64,90 €

Com iluminação artificial acrescem os seguintes valores:

a) Para treinos 24,70 €

b) Para jogos 48,40 €

c) Para transmissões televisivas ou outras filmagens 120,50 €
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Utilização por Treino / Jogo 

a) Com 1 balneário 13,40

b) Com 2 balneários 24,70

c) Entidades não federadas de outras entidades e grupos informais de praticantes

Hora de utilização para:

a) Treinos 60,80

b) Para jogos 81,40

Com iluminação artificial acrescem os seguintes valores:

a) Para treinos 24,70

b) Para jogos 48,40

c) Para transmissões televisivas ou outras filmagens 120,50

Utilização por Treino/Jogo 

a) Com 1 balneário 13,40

b) Com 2 balneários 24,70

2. Para a prática de futebol para entidades com sede fora do concelho de Palmela

Hora de utilização para:

a) Treinos - 1.ª Liga 418,20

b) Treinos - 2.ª Liga 281,20

c) Treinos - 2.ª Divisão 167,90

d) Treinos - 3.ª Divisão 112,30

e) Treinos - 1.ª Divisão Distrital 84,50

f) Treinos - 2.ª Divisão Distrital 85,50

g) Outras entidades 84,50

h) Jogos 112,30

Com iluminação artificial acrescem os seguintes valores:

a) Para treinos 56,70

b) Para jogos 112,30

c) Para transmissões televisivas ou outras filmagens 279,20

Utilização por Treino/Jogo

a) Com 1 balneário 28,80

b) Com 2 balneários 56,70

D. BANHOS NOS BALNEÁRIOS-VESTIÁRIOS DECORRENTES DE PRÁTICAS DESPORTIVAS 1,55 € / banho

E. DISPOSIÇÕES FINAIS

Estes preços são atualizados anualmente com base na taxa de inflação publicada pelo Instituto Nacional de Estatística

relativamente ao mês de Abril, com efeitos a partir da época desportiva seguinte (1 de setembro).
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FESTAS DESPORTIVAS 

1.1. PREÇOS - FESTAS PARA CRIANÇAS ATÉ 13 ANOS - RELVADO DE 7 (MÍNIMO 8 CRIANÇAS)

a) Uma hora de utilização do relvado, sem enquadramento técnico: máximo 20 crianças 36,00 €

b) Uma hora e trinta minutos de utilização do relvado, sem enquadramento técnico: máximo 20 crianças 45,00 €

c) Duas horas de utilização do relvado, sem enquadramento técnico: máximo 20 crianças 54,00 €

d) Preço por criança, a partir da 21.ª inclusive 2,00 €

e) Preço pela utilização de 1 vestiário-balneário 10,00 €

f) Enquadramento técnico para as atividades
7,00 €

por cada 30 minutos

g) Oferta do seguro desportivo para todas as crianças

h) Oferta de um presente ao(à) aniversariante

1.2. PREÇOS - FESTAS PARA PESSOAS COM 14 ANOS E MAIS - RELVADO DE 7 (MÍNIMO 8 PESSOAS)

a) Uma hora de utilização do relvado, sem enquadramento técnico: máximo 20 pessoas 40,00 €

b) Uma hora e trinta minutos de utilização do relvado, sem enquadramento técnico: máximo 20 pessoas 50,00 €

c) Duas horas de utilização do relvado, sem enquadramento técnico: máximo 20 pessoas 60,00 €

d) Preço por pessoa, a partir da 21.ª inclusive 2,50 €

e) Preço pela utilização de 1 vestiário-balneário 15,00 €

f) Enquadramento técnico para as atividades
7,00 €

por cada 30 minutos

g) Oferta do seguro desportivo para todos os participantes nas atividades

1.3. PREÇOS - FESTAS PARA PESSOAS COM MAIS DE 14 ANOS - RELVADO DE 11 (MINIMO 8 PESSOAS)

a) Uma hora de utilização do relvado, sem enquadramento técnico: máximo 20 pessoas 60,00 €

b) Uma hora e trinta minutos de utilização do relvado, sem enquadramento técnico: máximo 20 pessoas 75,00 €

c) Duas horas de utilização do relvado, sem enquadramento técnico: máximo 20 pessoas 90,00 €

d) Preço por pessoa, a partir da 21.ª inclusive 3,00 €

e) Preço pela utilização de 1 vestiário-balneário 20,00 €

f) Enquadramento técnico para as atividades
7,00 €

por cada 30 minutos

g) Oferta do seguro desportivo para todos os participantes nas atividades

2. OUTRAS ATIVIDADES NO CAMPO DE JOGOS
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