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CMB aprova tarifas em sessão de Câmara 
 

Centro de Educação Ambiental volta a promover Campos 
de Férias 

 

À semelhança dos anos anteriores, o Centro de Educação Ambiental da Mata 
da Machada e Sapal do Coina vai organizar, este ano, durante a interrupção 
letiva de verão, campos de férias, “integrando uma estratégia que permite o 
desenvolvimento de um plano de atividades direcionadas para a educação e 
sensibilização ambiental e constituindo um espaço lúdico-pedagógico 
importante na ocupação dos tempos livres de crianças e jovens”, conforme 
refere a deliberação aprovada na sessão de Câmara de 17 de maio último. 
 

Na sessão foram aprovadas e divulgadas as tarifas a aplicar: 

• Valor de inscrição com Abono de Família Escalão 1: € 34,25 (trinta e quatro 
euros e vinte e cinco cêntimos), que corresponde a uma redução de 75%; 

• Valor de inscrição com Abono de Família Escalão 2: € 68,50 (sessenta e oito 
euros e cinquenta cêntimos), que corresponde a uma redução de 50%; 

• Valor de inscrição para filhos dos sócios dos Serviços Sociais dos Trabalhadores 
das Autarquias do Barreiro: € 68,50 (sessenta e oito euros e cinquenta 
cêntimos), que corresponde a uma redução de 50% (redução limitada a 5 
vagas); 

• Valor de inscrição para restantes participantes: € 102,75 (cento e dois euros e 
setenta e cinco cêntimos), que corresponde a uma redução de 25%.  

 

Os períodos previstos são os seguintes: 
Dos 6 aos 12 anos 
1ª quinzena – 3 a 14 de julho 
2ª quinzena – 17 a 28 de julho 
3ª quinzena – 31 de julho a 11 de agosto 
4º quinzena – 14 a 25 de agosto 
5ª quinzena – 28 de agosto a 8 de setembro 
 

Dos 13 aos 15 anos 
17 a 28 de julho 
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