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Assunto: "Procedimentos e Tarifários – Ano de 2022 para os Ancoradouros de Recreio / 

Porto de Setúbal – Clube Naval Setubalense" 
 

Aos Utentes dá-se conhecimento dos tarifários dos Ancoradouros denominados “Toca do Pai Lopes” / 
“Esguelha” e “Outão”, situados no Porto de Setúbal e concessionados ao Clube Naval Setubalense a 
vigorarem para o presente ano de 2022, assim bem como dos procedimentos em baixo indicados: 

 
Os interessados podem efetuar as suas inscrições, somente por via e-mail, respetivamente, para o 
endereço de email geral do Clube Naval Setubalense:  sede@clubenavalsetubalense.pt, sendo os 
remetentes informados pela mesma via, dos respetivos números de inscrição, valor a pagar pelo 
período de utilização pretendido e condicionalismos, caso existam.  
 
A Direção do Clube Naval não considerará os pedidos dos interessados que não reúnam os requisitos 
exigidos, nem dos que sejam remetidos antes da data e hora fixadas para o efeito. No presente ano de 
2022, no âmbito da Pandemia do Covid-19 que todo o País e Mundo vive, vamos continuar a seguir as 
recomendações e orientações das Autoridades de Saúde e Governamentais, assim e para que se evite 
aglomeração de pessoas e consigamos contribuir para o distanciamento social, só iremos aceitar os 
mesmos via email. 
 

1. Os serviços administrativos do Clube Naval Setubalense, em Setúbal, recebem as inscrições para 
a utilização de postos de amarração nos ancoradouros acima referidos para a época de 2022, a 
partir do dia 29 de abril de 2022 (sexta-feira) e das 10h da manhã. Toda e qualquer informação 
relativa ao pedido efetuado, será dada por email ou por telefone no normal período de 
funcionamento dos serviços administrativos, que é de 2ª a 6ª feira entre as 10h às 13h e das 15h 
às 19h, Sábados das 10h às 13h, exceto dias feriados, que se encontram encerrados.  
 

2. A Direção do Clube Naval Setubalense e os seus serviços administrativos não considerará os 
pedidos dos interessados que não reúnam os requisitos exigidos, nem dos que sejam remetidos 
antes da data e hora fixadas para o efeito. A fim de ser respeitada a ordem numérica dos pedidos, 
os mesmos serão registados por ordem de recebimento na caixa de entrada do endereço de 
email geral do Clube. 
 

O respetivo impresso, tarifário e regulamento encontram-se disponíveis, no site do Clube Naval 
Setubalense ( www.clubenavalsetubalense.pt )e no site do Porto de Setúbal (www.portodesetubal.pt), 
ou pode ser solicitado o envio de toda a documentação relativa ao Ano de 2022 para o seu endereço 
de email. 
 

 

 
 

  

http://www.clubenavalsetubalense.pt/
http://www.portodesetubal.pt/
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3. O critério de atribuição será efetuado por ordem de entrada dos respetivos pedidos /local 
pretendido (será impresso e para juntar ao processo o email com o pedido onde conta a data e 
hora de receção do email, levando ainda em conta os seguintes fatores: 
 
a) as caraterísticas das embarcações / adequação às poitas; 
b) os locais alternativos pretendidos por ordem de preferência; 
 

4.  Os pedidos sejam formulados pelos proprietários das embarcações ou pelos seus mandatários, 
nas condições previstas no ponto 1 supra, mediante o preenchimento do impresso a facultar nos 
locais / sites acima anteriormente referidos, instruídos com cópias dos documentos abaixo 
indicados: 
 

a) livrete com vistoria válida ou certificado de registo (e contrato de “leasing “, se for o caso); 
b) apólice de seguro de responsabilidade civil e correspondente recibo comprovativo do 

pagamento (documentos obrigatórios), nos termos do Regulamento da Náutica de Recreio e 
demais legislação aplicável; 

c) cópia do recibo de água ou luz do domicílio do requerente; 
d) cartão de cidadão/bilhete de identidade e número de contribuinte (no caso de pessoa coletiva, 

cartão e certidão permanente); 
 

5. Os interessados deverão contactar o Clube Naval Setubalense, até 10 dias após a inscrição para 
o posto de amarração, com vista a regularizar o pagamento correspondente ao período de 
estacionamento pretendido. 
 

 
 
Setúbal, 26 de abril de 2022 

 
Clube Naval Setubalense 
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Tabela de Classificação e Tarifário – Ano de 2022 

 
Tabela de Classificação das Embarcações 

 
 

Classe Comprimento das Embarcações conforme Livrete

A0 até 4m

A1 de 4,01 a 5m

A2 de 5,01 a 6m

B de 6,01 a 8m

C de 8,01 a 10m

D de 10,01 a 12m

E de 12,01 a 15m

F + 15,01m

 
 
 

Tabela preços dos Ancoradouros da Toca do Pai Lopes/Esguelha e Outão 
 

Com Serviço de Vai-Vém - Ano de 2022 

  
 Estacionamento 

diário (€) 
Estacionamento 

semanal (€) 
Estacionamento 

mensal (€) 
Estacionamento 

trimestral (€) 
Estacionamento 

por época (€) 

Classe A0 7,23 26,04 75,32 205,45 308,65 

Classe A1 8,68 35,42 105,03 287,43 431,14 

Classe A2 10,12 43,49 147,48 401,24 601,87 

Classe B 13,01 63,22 220,68 601,87 902,81 

Classe C 14,47 75,95 267,36 729,19 1.093,79 

Classe D 34,39 95,24 337,40 919,19 1.378,32 

Classe E 24,57 130,78 474,26 1.293,44 1.939,69 

Aos valores indicados acresce o IVA à taxa legal em vigor (23%) 

 
 

 

Nota: As inscrições só serão consideradas após a cobrança das taxas correspondentes ao período de 

estacionamento pretendido, cujo pagamento deverá ser efetuado pelos interessados nos Serviços 

Administrativo /Sede do Clube Naval Setubalense ou preferencialmente por transferência bancária 
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(promovendo assim o distanciamento social aconselhado pela Direção Geral de Saúde), em caso de 

impossibilidade de efetuar o pagamento por transferência bancária, podem deslocar-se aos nossos  

Serviços Administrativas / Sede do Clube, situados na Avenida Jaime Rebelo, n.º 41, Setúbal, 10 dias 

após a inscrição para o posto de amarração. No caso de desistências (doença, avaria da embarcação, 

outras…) que terão de ser informadas por email, será aplicado o seguinte procedimento:  

 

• até 5 dias antes da entrada, é reembolsado 50% do valor pago; 

• até 72 horas, é reembolsado 25% do valor pago; 

• menos de 72 horas, não são efetuados reembolsos. 

 

 

 

 


