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Ideia base 

• Reserva online de todo o tipo de caçadas 

 

• Permitir ao caçador reservar uma caçada, de uma 
forma rápida, cómoda e prática 

 

• Permitir aos gestores de caça: 
 aumentar as caçadas vendidas por mês/ano 

 tornar o processo de venda simples, rápido e cómodo 

 

• Abranger caçadas de Portugal e Espanha 



Missão 

• Promover, divulgar e dinamizar a Caça 

 

• Divulgar todas as Zonas de Caça Turística 

 

• Ajudar os caçadores das mais variadas origens 
e com diferentes orçamentos, a descobrir, 
reservar e desfrutar facilmente das melhores 
caçadas. 

 



Características-chave 

• Disponível 24h por dia e 7 dias por semana 

 

• Qualquer utilizador que pretenda fazer a reserva 
de uma caçada para si e/ou para os seus amigos, 
bastará apenas ser possuidor de um computador 
com acesso à internet 

 

• Plataforma disponível em Português, Inglês e 
Espanhol 

 



Vantagens da reserva de caçadas online 

• O utilizador/caçador tem a possibilidade de: 
 comparar preços 

 recolher informações sobre as propriedades  

 aceder às localizações geográficas das propriedades 

 aceder às estatísticas de espécies abatidas anuais e/ou por caçador 

 

• Depois de reunir todas essas informações, o caçador 
tem todas as condições para puder escolher a sua 
“melhor” caçada 
 



• Marcação imediata da caçada, através dos 
vários métodos de pagamento disponíveis: 

transferência bancária 

referência multibanco 

envio à cobrança 

cartão de crédito  

PayPal 

Vantagens da reserva de caçadas online 



• Atividades turísticas para 
familiares/acompanhantes dos caçadores: 

– Passeios de barco pelo Guadiana 

– Passeio de 4x4 pelo Pulo do Lobo 

– Passeio de 4x4 pela Rota do Mineiro 

 

• Reportagem fotográfica e de vídeo de todos os 
momentos do dia da caçada 

 

 

Produtos extra associado às caçadas 



Vantagens para os caçadores 

 Preços competitivos 
 Quer a sua caçada seja no Alentejo, Algarve ou Trás-os-Montes, a 

“capitalcinegetica.com” irá ter os melhores preços disponíveis no 
site. 

 
 Grande oferta de caçadas 
 Informação de caçadas regularmente atualizada, cobrindo desde 

caçadas económicas a caçadas luxuosas em todo o país 
 

 Conteúdos simplificados 
 A extrema simplicidade do site “capitalcinegetica.com” permite-lhe 

escolher uma caçada de forma fácil e rápida 

 



 Avaliação imparcial 
 Aceite os conselhos dos caçadores que já exerceram a atividade cinegética 

nestas propriedades listadas e faça a melhor escolha. 
 
 Sem taxas de reserva 
 O serviço de reservas da “capitalcinegetica.com” é gratuito. Não cobramos 

quaisquer taxas de reserva e de administração e, em muitos casos, as 
caçadas têm cancelamento gratuito. O único valor cobrado no site, é uma 
pequena percentagem do valor global da caçada, valor este que é 
subtraído quando o caçador pagar diretamente ao proprietário. 
 

 Reserva segura 
 O sistema de reservas do “capitalcinegetica.com” é seguro e os seus dados 

de cartão de crédito e informação pessoal são encriptados. Trabalhamos 
com os mais elevados critérios e garantimos a sua privacidade.  
 

Vantagens para os caçadores 



• Cliente clica no botão RESERVAR caçada 

• Cliente EFETUA PAGAMENTO de uma pequena 
percentagem do valor total da caçada 

• Capital Cinegética ENVIA SMS AO GESTOR DE 
CAÇA com a confirmação da reserva e dados do 
cliente 

Processo de reserva de uma caçada 



• Cliente entrega um COMPROVATIVO (email ou 
sms com código de reserva) ao 
proprietário/gestor de caça 

• O proprietário/gestor de caça CONFIRMA O 
CÓDIGO DE RESERVA do cliente que recebeu 
por sms 

• Cliente efetua o PAGAMENTO TOTAL do valor da 
caçada ao proprietário 

Processo de reserva no dia da caçada 



Deveres dos proprietários 

• Comunicar à capitalcinegetica.com quando uma caçada já não está 
disponível para venda 

• Comunicar à capitalcinegetica.com quando pretende adicionar novas 
caçadas 

• Proporcionar ao caçador a melhor jornada de caça possível, em função das 
informações fornecidas por si ao Capital Cinegética 

• Comunicar à Capital Cinegética que pretende vender as caçadas ou portas 
anteriormente disponibilizadas nesta plataforma 

• Não poderá nunca vender as caçadas ou portas disponibilizadas em 
capitalcinegetica.com, sem antes comunicar à Capital Cinegética essa 
intenção 

• A alínea acima, previne a Capital Cinegética de correr o risco de vender 
uma caçada ou porta que já tenha sido vendida pelo proprietário ou 
Gestor Cinegético 



Curiosidade… 

 “Hoje em dia, todos os setores de 
mercado, recorrem à internet (e com 
sucesso) para vender os seus 
produtos, à exceção da caça!  

  Tudo se vende na internet…menos 
caçadas.” 



Exemplos de comissões cobradas 

Exemplo nº1: 

A caçada estava disponível no site ao preço de 
100€ por posto/porta. 

O cliente terá que pagar 10€ no site para a puder 
reservar. 

Esses 10€ serão a percentagem a cobrar pela 
capitalcinegetica.com lhe ter conseguido angariar 
um cliente 

Os restantes 90€, serão pagos no dia da caçada ao 
gestor da caça/proprietário 



Exemplos de comissões cobradas 

Exemplo nº2: 

A caçada estava disponível no site ao preço de 50€ 
por perdiz e para grupos mínimos de 6 caçadores 

 

O cliente terá que pagar uma percentagem por 
cada caçador (por exemplo 10€ por arma) 

 

O restante valor seria pago no final da batida ao 
gestor da caça, em função das peças abatidas. A 
Capital Cinegética não irá cobrar qualquer 
comissão desse valor. 

 



Contacte-nos: 

 

Sítio da plataforma: 

http://capitalcinegetica.com/contactos.php 

 

Endereço eletrónico:  

geral@capitalcinegetica.com 
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