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TAXAS APLICÁVEIS – CENTRO ESCUTISTA DO OESTE 

 

As taxas diárias a aplicar para a utilização do CEO estão apresentadas na tabela seguinte: 

 

Regime Valor 

Por Escuteiro 

Noite/Acampamento 2,00 € 

Noite/Acantonamento 5,00 € 

Cozinha e refeitório (*) 60,00€/dia ou fracção 

Salão Nobre piso 0 (*) 20,00€/dia ou fracção 

Sala de Reunião piso1 (*) 10,00€/dia ou fracção 

Refeição (Sopa, prato, sobremesa e bebida) (*) 5€ 

Pacote Formação (Alojamento, alimentação, utilização 

de equipamentos e materiais (****) 

30€   

Frigorífico Torre Aventura Grátis 

Torre Aventura Grátis 

Serviço de Cordas (Escalada, slide e rappel) (**)(***) 5€ 

Serviço de cordas (Escala ou slide ou rappel) (**)(***) 3€ 

 

(*)Disponibilidade condicionada 

(**)Valor mínimo para efectuar serviço é de 100€ 

(***)Grupos superiores a 100 elementos com desconto de 20% 

(****) Mínimo de 12 formandos 

 

Os Escuteiros do Núcleo do Oeste usufruem de um desconto de 50% sobre as taxas indicadas excepto no 

serviço de cordas, pacote formação e refeição. 
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As taxas diárias a aplicar para a utilização do CEO a grupos não escuteiros estão apresentadas na tabela 

seguinte: 

 

Regime Valor 

Por Pessoa 

Noite/Acampamento 3,50 € 

Noite/Acantonamento 7,00 € 

Cozinha e refeitório (*) 75,00€/dia ou fracção 

Salão Nobre piso 0 (*) 25,00€/dia ou fracção 

Sala de Reunião piso1 (*) 15,00€/dia ou fracção 

Refeição (Sopa, prato, sobremesa e bebida) (*) 5€ 

Pacote Formação (Alojamento, alimentação, utilização 

de equipamentos e materiais (****) 

40€ 

Frigorífico Torre Aventura Grátis 

Torre Aventura Grátis 

Serviço de Cordas (Escalada, slide e rappel) (**)(***) 7,5€ 

Serviço de cordas (Escala ou slide ou rappel) (**)(***) 4,5€ 

 

(*) Disponibilidade condicionada 

(**) Valor mínimo para efectuar serviço é de 150€ 

(***) Grupos superiores a 100 elementos com desconto de 20% 

(****) Mínimo de 12 formandos 

 

 


