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Regimes de Aluguer Ano 2020 
 
 

1 - Regime Especial 
 

Serviço de recolha da embarcação com ou sem reboque e/ou só reboque por período fixo de 12 meses renováveis. 
Obrigatoriedade de nos adjudicar pelo menos 2 dos eventuais serviços de manutenção associados á embarcação, 
debitados de forma autónoma e distinta, nomeadamente os serviços de Manutenção do Motor, Pintura antivegetativa 
e ou Transporte Terrestre, possui prioridade sobre os outros regimes nos termos de lugar cativo com taxa mensal de 
4,90 € m², só podendo ser actualizáveis anualmente. Confere total direito ao lugar que ocupa. Pagamentos a efectuar 
mensalmente, por trimestre ou no máximo semestralmente 

 
2 - Regime Anual 

 
Serviço de recolha da embarcação com ou sem reboque e/ou só reboque por período fixo de 12 meses renováveis. 
Obrigatoriedade de nos adjudicar eventuais serviços de manutenção associados á embarcação, debitados de forma 
autónoma e distinta, nomeadamente o serviço de Manutenção do Motor, possui prioridade sobre os regimes “Época” 
e “Semestral” nos termos de lugar cativo com taxa mensal de 5,36 € m², só podendo ser actualizáveis anualmente. 
Confere total direito ao lugar que ocupa. Pagamentos a efectuar mensalmente, por trimestre ou no máximo 
semestralmente 
 

3 - Regime Época 
 

Serviço de recolha da embarcação com ou sem reboque e/ou só reboque por períodos de 8 meses (Outubro a Maio) 
actualizáveis após nova reentrada para recolha. Obrigatoriedade de nos adjudicar eventuais serviços de manutenção 
associados á embarcação, debitados de forma autónoma e distinta, nomeadamente os serviços de Manutenção do 
Motor, possui prioridade sobre regime Semestral na questão de lugar cativo com taxa mensal de 6,38 € m². 
Possibilidade de serem requeridos meses adicionais de serviço sendo os mesmos taxados segundo o regime 
Mensal. Não confere direito ao lugar que ocupa podendo em qualquer momento ser substituído por melhor oferta (ex. 
possibilidade de alugar o mesmo espaço em regime Especial ou Anual). Sem direito a devolução de quantias já 
pagas. Pagamento mensal. 
 

4 - Regime Semestral 
 

Serviço de recolha da embarcação com reboque e/ou só reboque por períodos de 6 meses (Outubro a Março do ano 
seguinte), com obrigatoriedade de nos adjudicar os serviços de manutenção associados á embarcação, debitados á 
parte, nomeadamente os serviços de Manutenção do Motor e Pintura antivegetativa, com taxa mensal de 7,65 € m², 
atualizáveis semestralmente. Possibilidade de serem requeridos meses adicionais de serviço sendo os mesmos 
taxados segundo o regime Mensal. Não confere direito ao lugar que ocupa podendo em qualquer momento ser 
substituído por melhor oferta (ex. possibilidade de alugar o mesmo espaço em regime Especial, Anual ou Época), 
sem direito a devolução de quantias pagas. Pagamento Mensal. 
 

5 - Regime Mensal 
 

Serviço de recolha por períodos de 1 mês só para efeito de extensão dos regimes Época ou Regime Semestral com 
taxa mensal de 6,12 € m². 
 

6 - Condições 
 
- Não se recolhem embarcações que efectuem utilizações do tipo diárias por sistema, embora seja possível proceder 
á sua entrega e recolha durante os fins-de-semana em horário a combinar pontualmente para cada caso. 
 
- Na maioria das situações será sempre dada preferência às recolhas do tipo entrada no final de época para 
estacionamento e posterior entrega no início de época seguinte ou recolhas do tipo manutenção adjudicada. 
 
- Não é permitido o acesso à embarcação durante a estadia, de pessoas não autorizadas pelo proprietário nem por 
estranhos ao serviço. 
 
- Durante a estadia não estão autorizadas a estranhos ao serviço qualquer tipo de manutenção na embarcação, salvo 
contratadas por nós e ou efetuadas por nós. 
 
- Sobre todos os valores acresce IVA á taxa legal em vigor 


