
TABELA DE PREÇOS
C.M.Lisboa . Departamento da Atividade Física e do Desporto

2022/2023 

» Regime de Utilização Livre
1ª via cartão €1,35* | 2ª via cartão €5,40*

Valor por hora de utilização
2ª a 6ª feira 

até às 17h00
2ª a 6ª feira 

após as 17h00
Fim - de - semana 

e feriado

Adultos €1,80 €2,30 €2,30

3 aos 17 anos | Cartão jovem €1,35 €1,73 €1,73

Reformados | Pensionistas | Aposentados 
Trabalhadores CML | Em situação de reserva

€0,90 €1,15 €1,15

* Valor com IVA incluído à taxa legal em VIGOR, de acordo com a Tabela de Preços e Outras Receitas 
Municipais em VIGOR. Os preços poderão ser atualizados de acordo com deliberação da CML.

» Rocódromo (Regime de Utilização Livre)

Valor por 90 minutos de utilização, com técnico 2ª a 6ª feira 
Fim - de - semana 

e feriado

Adultos €3,50 €3,50

3 aos 17 anos | Cartão jovem €2,63 €2,63

Reformados | Pensionistas | Aposentados 
Trabalhadores CML | Em situação de reserva

€1,75 €1,75

Nota: Consultar o mapa de UTILIZAÇÃO LIVRE, afixado nos locais de estilo.

» Aulas natação | Hidroginástica | Aulas de grupo
Inscrições 1ª vez €22,50 | Renovação anual €17,10 

Mensalidade (Nº aulas por semana) 1x 2x 3x 4x 5x

Adultos €18,30 €28,00 €33,40 €38,80 €44,20

3 aos 17 anos | Cartão jovem €13,73 €21,00 €25,05 €29,10 €33,15

Reformados | Pensionistas | Aposentados 
Trabalhadores CML | Em situação de reserva

€9,15 €14,00 €16,70 €19,40 €22,10

» Centro Municipal de Marcha e Corrida 
Valor por 90 minutos de utilização (mensalidade) - €2,00
Locais: Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso e Pista de Atletismo Municipal Prof. Moniz Pereira

» Lisboa Sabe Nadar
Valor por 40 minutos de utilização - gratuito



» Informações Gerais
- É gratuito o ingresso em regime de utilização livre de crianças com 2 anos, quando acompanhadas por um adulto;

- As condições especiais de acesso só serão efetuadas com a apresentação de documento comprovativo:

Jovens até aos 29 anos, inclusive (apresentação de cartão jovem): 25% de desconto;

- Aposentados, pensionistas, reformados e em situação de reserva (apresentação do respetivo cartão): 50% de desconto;

- Jovens até aos 17 anos (apresentação do C.C., B.I., cédula pessoal ou passaporte): 25% de desconto;

- Trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa devidamente identificados: 50% de desconto;

- Para pessoas singulares que integram agregados familiares cujo rendimento médio mensal seja igual ou inferior a 

1,2 vezes o valor do indexante dos apoios sociais (IAS) que promovem a parcial insuficiência económica demonstrada 

nos termos do Regime Jurídico do Indexante dos apoios sociais, vertido na Lei n.º53-B/2006, de 29 de dezembro: 

50% de desconto;

- Para pessoas singulares que que integrem agregados familiares cujo rendimento médio mensal seja igual ou 

inferior ao valor do Limiar de Risco de Pobreza (atualizado anualmente no portal PORDATA) – que comprovem 

a total insuficiência económica demonstrada nos termos do Regime Jurídico do Indexante dos Apoios Sociais, 

vertido na Lei n.º 53-B/2006, de 29 de dezembro): 100% de desconto;

Observação: O requerente que pretenda fazer prova de que se encontra na condição prevista neste ponto deve requerer 

o desconto e apresentar a seguinte documentação: declaração de IRS e respetiva nota de liquidação do ano anterior ou 

certidão das Finanças que comprove a situação de isenção da entrega da declaração de IRS e declaração da Segurança 

Social ou da Caixa Geral de Aposentações que identifique os elementos do agregado familiar e as prestações pagas a 

cada um.

- Para pessoas com deficiência com grau de incapacidade superior a 70% e acompanhante nos casos de terem 

necessidades especiais (apresentação de documentação que comprove o grau de incapacidade): 100% de desconto; 

- Para pessoas singulares que beneficiem dos procedimentos de concessão de asilo ou proteção subsidiária e dos 

estatutos de requerente de asilo, de refugiado e de proteção subsidiária, ao abrigo da Lei n.º 27/2008, de 30 de 

junho (apresentação de documentação que justifique a situação): 100% de desconto;

- Para pessoas singulares ao abrigo da Deliberação da Câmara Municipal de reconhecimento do estatuto de 

diabéticos (apresentação de documento comprovativo): 100% de desconto.

- Todo o material usado que seja danificado, será faturado pelo custo da reparação ou substituição, ao utilizador.

» Documentos necessários à inscrição

- 1 fotografia tipo passe;

- Cartão de Cidadão, B.I., Registo de nascimento ou Passaporte;

- Cartão de Contribuinte;

- Atestado Médico ou Termo de Responsabilidade, comprovativo da inexistência de qualquer contra 
indicação para a atividade física em meio aquático;

- Teste de aptidão aquática (realizado na Piscina Municipal do Casal Vistoso, antes da inscrição).

» Equipamento necessário (piscina) » Equipamento necessário 
   (sala de desporto | rocódromo)- Fato de Banho de natação;

- Touca; -Ténis;

- Chinelos; - Roupa desportiva;

- Cadeado até 5mm para cacifo no balneário. - Cadeado até 5mm para cacifo no balneário.


