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    Desporto Educação Laser Saúde Serviços 

CAR – Centro 
de Alto 

Rendimento 

Pocinho 
 
Vila Nova 
de Foz Côa 

►Acesso gratuito 
as instalações 
desportivas do 
CAR (ginásio e 
piscina) 

   

 

►Desconto de 
50% sobre a 
tabela de preços 
para os atletas 
olímpicos, e seus 
familiares 
directos 
(Cônjuge e 
filhos) 

CAR – Centro 
de Alto 

Rendimento 
Rio Maior 

►Acesso gratuito 
as instalações 
desportivas do 
CAR 

   

 

►Descontos 
sobre a tabela de 
preços para 
serviços 
especializados; 
►Alojamento – 
desconto sobre a 
tabela de preços 
para os atletas 
olímpicos, e seus 
familiares diretos 
(Cônjuge e 
filhos) 
 

CAR – Centro 
de Alto 

Rendimento 

Vila Real de 
Santo 
António 

►Acesso gratuito 
as instalações 
desportivas do 
CAR 

   

►Descontos 
sobre a tabela de 
preços para 
serviços 
especializados 

Centro 
Desportivo 
Nacional 

Jamor 

Jamor para 
Todos 
(Espaços de 
livre acesso e 
atividades 
tecnicamente 
enquadradas) 

        

►Acesso livre às 
atividades 
integradas no 
projeto Jamor 
para todos 

Complexo de 
Piscinas do 
Jamor 

►A utilização 
anual das 
instalações e 
serviços do CPJ 

        

Centro de 
Alto 
Rendimento 
do Jamor 

►Ginásios de 
Musculação 
►Salas de Judo e 
de Lutas 

    ►Serviço 
de Nutrição 

►Serviço de 
Refeições 

Atletismo 

►Acesso livre ao 
Programa 
Nacional de 
Marcha e Corrida 
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Escalada 
Passeios 
Pedestres 

►Acesso livre às 
atividades 
enquadradas pelos 
técnicos da FCMP 
no CDNJ 

        

Triatlo 

►Acesso livre às 
atividades 
enquadradas pelos 
técnicos da FPT - 
TriJamor 

        

Tiro 

►Acesso livre à 
atividade 
enquadrada pela 
Federação no 
quadro do Projeto 
Jamor para Todos 

        

Federação 
Portuguesa 
de Golfe; 
Centro 
Nacional de 
Formação de 
Golfe 

►Programas de 
ensino de Golfe 

      

►Utilização das 
instalações e 
participação nas 
atividades 
desenvolvidas 

Federação 
Portuguesa 
de Ténis 

        
Acesso livre aos 
campos de ténis 

Adventure 
Park - 
Arborismo 

►Acesso livre aos 
programas das 
diversas atividades 

        

APDD           

►Protocolo de 
colaboração e 
apoio jurídico 
entre a AAOP e a 
APDD 

BP           

►Descontos 
Gasolina/Gasóleo 
- Combustíveis 
simples 
Combustíveis 
Ultimate  

Clube Ténis 
Quinta da 

Moura 
  

►Até 20% 
desconto aluguer 
de campos de 
Ténis / Padle 
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ESCOLA DE 
JUDO NUNO 

DELGADO 
 

►oferta da 1ª 
mensalidade nas 
modalidades 
(disponíveis no 
respetivo Centro) 
aos associados e 
agregado familiar 
direto: 

● aulas de Judo 
● aulas de 

Dança 
● aulas de Yoga 
● aulas de Hip 

Hop 
aulas de Ginástica 
Rítmica Desportiva 

 

►desconto 
de sócio", 
na 
frequência 
dos 
Campos de 
Férias 
organizados 
pela EJND, 
no período 
das férias 
escolares, e 
que 
decorrem 
em Lisboa e 
Porto 

  

Fundação do 
Desporto 

          

►Protocolos a 
assinar com os 
CAR 's a nível 
nacional 

HOLMES 
PLACE 

►Embaixador
es da Holmes 
Place 

►3 dias de 
utilização dos 
ginásios sem 
compromisso, 
►uma consulta 
de nutrição 
►uma avaliação 
por Personal 
Trainer, sem 
custos associados 

   

►Para os 
Embaixadores 
da Holmes 
Place oferta da 
taxa de 
inscrição e o 
valor da 
primeira 
mensalidade. 

ISEG     
►50% desconto nos 
cursos de Formação 
Business Executive 

      

MANZ     

►Descontos em 
cursos de 
Especialização 
Tecnológica (CET)– 
Técnico Especialista 
em Exercício Físico, 
para obtenção da 
cédula profissional 
►Descontos em 
cursos Pós 
Graduação em 
parceria com a 
Manz/ Universidade 
Lusófona 
►Descontos em 
Cursos de Formação 
Intensiva (CFI’s) – 
Formação 100% 
online 
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Sporting 
Clube de 
Portugal 

          

►50% desconto 
no acesso aos 
serviços do clube 
(Natação, 
ginástica, etc.) 

Termas do 
Luso 

      
►10% 
desconto 
SPA Termal 

►5% 
desconto 
no 
tratamento 
Termal; 
►5% 
desconto 
Medical 
Center 

  

Universidade 
Lusíada 

   

►15% desconto 
sobre o valor das 
propinas nos cursos 
conferentes de grau 
académico 

     

 


