
  

> PREÇOS (C/IVA) | PRICES (VAT INCLUDED)

15,74 €
92,34 €

98,63 €

120,68 €

147,96 €

181,55 €

235,05 €

296,97 €

428,15 €

181,55 €

193,09 €

236,11 €

290,67 €

356,79 €

466,97 €

587,64 €

851,02 €

Pacotes de acostagens em cais (embarcações de recreio)
Quayside mooring packages (recreational vessels)06

15 horas 30 horas 15 dias 30 dias

Embarcação de pesca
Local fishing boats  

Acostagem em cais | Docking  

Amarração em poita |swinging mooring

05

Mensal
Monthly 

Anual
Annual

Mensal
Monthly 

Anual
Annual

11,14 € 88,95 €

5,56 € 50,06 €

1 – Seasons

2. Maritime-tourism operators and tour recreation agents 
bringing a number of visitors that equals or exceeds 15, 
excluding the crew members, and staying longer than 4 hours, 
are entitled to 50% off the final rate.

3.  Pre-arranged groups consisting of a cumulative minimum 
of 10 recreational vessels and 40 passengers, staying  for 4 
consecutive hours or longer, are entitled to a 25% reduction 
on the hourly and daily rates on quayside and municipal 
anchorage moorings. At least 36 hours' advance notice 
required to the Sailors' Support Service.

4. Holders of Tagus Estuary traditional boats, such as 
catraio-type vessels, with permission to moor at the municipal 
anchorage, install swinging moorings or moor on the quay-
side, will have a 50% reduction in the final rate.

5. The shower and washing machine packages are for the 
exclusive use of those with municipal anchorage and quay-
side mooring authorisations and are valid for 12 consecutive 
months.

6. To the above-mentioned values a 20% discount is applied 
to vessels with electric propulsion systems and vessels that 
prioritise traditional wind propulsion (sailing), provided that 
they comply with the standards and are enrolled in the 
Marinha do Tejo's registry book.

7. Each user has one free shuttle boat service per day.

8. The daily rate is applied for quayside moorings of more than 
4 hours long.

9. All authorisations expire on 31 December.

                 Start              End  
Low Season              1 Nov            31 Mar 
High Season             1  Apr            31 Oct
  

                 Início                       Fim 
Época Baixa         1 de novembro       31 de março
Época Alta            1 de abril                31 de outubro         
  

Prices’ Notes

2. Aos operadores marítimo-turísticos e empresas de anima-
ção turística, cujo número de visitantes seja igual ou superior 
a 15, não sendo considerada como tal a respetiva tripulação, 
e o tempo de permanência seja superior a 4 horas, ao paga-
mento devido são deduzidos 50%.
 
3. Aos grupos pré-organizados, constituídos por um mínimo 
cumulativo de 10 embarcações de recreio e 40 passageiros, e 
com estadas >- a  4 horas seguidas, é aplicado 25% de redu-
ção da tarifa horária e diária em cais de acostagem e fundea-
douro. Condicionado à realização de aviso com uma antece-
dência mínima de 36 horas junto do Serviço de Marinheiro
 
4. Aos utilizadores com autorizações de amarração, colocação 
de poita e acostagem de embarcações tradicionais, tipo 
catraio, é deduzido 50% do pagamento devido.
 
5. Os pacotes de utilização de balneários e lavandaria, são de 
uso exclusivo dos utilizadores com autorizações de amarração 
em fundeadouro e de acostagem e têm uma validade de 12 
meses consecutivos.

6. Aos valores acima aplica-se o desconto de 20% a embarca-
ções com meios de propulsão elétricos e a embarcações que 
privilegiem a propulsão por meios tradicionais (vela) desde 
que conformados e inscritos no livro de registos da Marinha 
do Tejo.

7. Cada utilizador usufrui de um serviço vai e vem gratuito por 
dia.

8. Às acostagens em cais superiores a 4 horas, é aplicado o 
valor referente à diária.

9. Todas as autorizações caducam a 31 de dezembro

Notas do tarifário

1 – Épocas

17,84 €

23,09 €

28,34 €

27,28 €

32,53 €

44,08 €

54,58 €

FE
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O
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2 €

Balneários|pacote de 5 utilizações
8 €

Lavandaria|por cada utilização
4 €

Lavandaria|pacote de 5 utilizações
16 €

Outros Serviços
Other facilities  02

Balneários|por utilizador e banho

Shower| per user per shower

Shower| 5 use package

Washing Machine | per use

Washing Machine | 5 use package

Serviço vai e vem (1.º do dia gratuito)

Shuttle boat service (1st of day fare-free)
2 €

Câmara Municipal do Seixal
Seixal City Council

Serviço de Marinheiro 
Apoio a Nautas/Sailors’ Support Service

Canal / Channel VHF 9 – Chamar/Ask «O Seixo»
Telefone/Phone: +351 919 306 580

Email: est.nautica.baia.seixal@cm-seixal.pt
         

Embarcações de recreio
    

Classe | Class  Comprimento 
Length (m)

Acostagem em Cais  
Quayside Mooring

Horária | Time

Diária 
Daily Rates

Visita logística
Short Stay

Máx. 4 horas 
4 hour max.

01

4,5 €
Até |up to 4,50

11 €

9 €

7 €

8 €

10 €

11 €

15 €

18 €

22 €

28 €

39 €

Recreational Vessels

Amarração em Fundeadouro 
Mooring at the Municipal Anchorage   

Por dia
Each day

Época alta
High Season

Época baixa
Low Season

Diária
Daily Rates 

Mensal
Monthly Semestral

Half-year 
Anual

Annual
 

03

4 €

8 €

10 €

11 €

12 €

14 €

15 €

45 € 30 €

91 € 76 €

105 € 91 €

136 € 120 €

150 € 133 €

179 € 165 €

224 € 208 €

170 €

390 €

459,91 €

600 €

670 €

810 €

1020 €

336 €

736 €

869 €

1137 €

1272 €

1544 €

1944 €

Embarcações de recreio
    Recreational Vessels

Classe 
Class  

Comprimento 
Length (m)

Classe | Class  Comprimento 
Length (m)

Horas|Time  Diária| Daily rates

15 hours 30 hours 15 days 30 days

9 € 77 €

10 € 92 €

14 € 132 €

19 € 191 €

23 € 235 €

29 € 282 €

38 € 376 €

49 € 494 €

Amarração em poita
Private swinging mooring04

Mensal |Monthly Anual |Annually

> Embarcações de recreio
    Recreational Vessels

Classe | Class  Comprimento 
Length (m)

Até|up to 4,50

Até|up to 4,50

Até|up to 4,50


