
TABELA DE TAXAS

C6 / PISCINAS MUNICIPAIS

Artigo Nº Designação Taxa

49.º Piscinas Municipais - aulas de natação 

49.1 Inscrição anual para aulas de natação 7,50 €

49.2 Bebés até aos 4 anos, mensalidade *

Uma aula por semana 15,00 €

Duas aulas por semana 20,00 €

*Nos casos previstos no nº 7 do artigo 17.º/C6 do Código - redução de 10%

49.3 Crianças até aos dezassete e adultos a partir dos sessenta anos, mensalidade *

Uma aula por semana 12,50 €

Duas aulas por semana 18,00 €

*Nos casos previstos no nº 7 do artigo 17.º/C6 do Código - redução de 10% 

49.4 Dos dezoito aos cinquenta e nove anos, mensalidade *

Uma aula por semana 18,00 €

Duas aulas por semana 20,00 €

*Nos casos previstos no nº 7 do artigo 17.º/C6 do Código - redução de 10% *a) e *b)

49.5 Aulas de grupos (jardins de infância, ATL's, escolas e outros), uma aula por semana, mensalidade 7,50 €

50.º

50.1 Inscrição (seguro e cartão de utente) 7,50 €

50.2 Emissão de 2.ª via do cartão de utente 6,00 €

50.3 Piscina interior, regime livre, por período de utilização *

Crianças até aos seis anos, desde que acompanhadas por um adulto grátis 

Dos seis aos dezassete anos, inclusive e a partir dos sessenta anos 1,50 €

Dos dezoito aos cinquenta e nove anos, inclusive 2,00 €

*Em período Low cost – redução de 75%

50.4

Dos seis aos dezassete anos, inclusive e a partir dos sessenta anos 18,00 €

Dos dezoito aos cinquenta e nove anos, inclusive 23,50 €

50.5 Piscina exterior, regime livre, por período (tarde): 

Crianças até aos seis anos, desde que acompanhadas por um adulto grátis 

Dos seis aos dezassete anos, inclusive e a partir dos sessenta anos 2,50 €

Dos dezoito aos cinquenta e nove anos, inclusive 3,50 €

50.6 Hidromassagem ou sauna, por cada período 2,65 €

50.7 ½ período de piscina mais ½ período de hidromassagem ou sauna 3,50 €

51.º Piscinas Municipais - aluguer de pistas 

51.1 Por cada pista, tanque desportivo, por período de utilização

Clubes de natação federada 5,00 €

Entidades sem fins lucrativos 10.00€

Entidades com fins lucrativos 25,00 €

51.2

Clubes de natação federada 5,00 €

Entidades sem fins lucrativos 10,00 €

Piscinas Municipais - Regime livre / Período Low Cost / Cartão Livre Trânsito (Aquisição de 10 entradas tem 
desconto de 20%)

Piscina interior, cartão livre trânsito (direito à frequência de 1 período por dia na piscina, ½ período 
de sauna ou ½ período de hidromassagem por semana, sempre que houver horário de regime livre e 
vaga; válido para o mês para que for emitido). 

Por cada pista, tanque aprendizagem, por período de utilização



Entidades com fins lucrativos 15,00 €

51.3 Tanque exterior, por período, cada grupo de 25 pessoas 60,00 €

51.4 Por cada pista, tanque pequeno, por período de 45 minutos, para atividades recreativas 65,00 €

Nota: Os serviços de Hidromassagem e Sauna estão indisponíveis
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