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Liga COnsulai
A LIGA CONSULAI é uma competição de padel exclusiva para empresas do 
setor agrícola, florestal e alimentar, onde podem participar empresas de 
produção, transformação e comercialização relacionadas com esses setores.

Com esta prova pretendemos criar um momento de networking entre 
pessoas destes setores, que possa proporcionar maior visibilidade às 
empresas e proporcionar oportunidades de negócio, num ambiente 
descontraído mas competitivo.

O padel é um desporto inclusivo, fácil de praticar e proporciona momentos de 
convívio que podem servir para estreitar redes de contatos entre pessoas e 
empresas que partilham dos mesmos interesses profissionais.

A LIGA CONSULAI terá um conjunto de “ferramentas” que irão proporcionar 
maior visibilidade ao evento:

Será criado um micro-site onde serão divulgadas todas as equipas e 
as empresas/marcas associadas. O micro-site da LIGA CONSULAI será 
o repositório de quadros de resultados, de fotos de cada etapa e de 
vídeos de testemunho de jogadores e patrocinadores.

Serão partilhadas nas principais redes sociais (Facebook, LinkedIN, 
Twitter e Instagram) todas as novidades das provas.



Liga COnsulai
Formato

5 ETAPAS + FINAL
A LIGA CONSULAI DECORRERÁ ENTRE FINAL DE SETEMBRO DE 2020 E JUNHO DE 2021

Cada etapa terá um máximo de 64 duplas.

As duplas podem ser masculinas, femininas ou mistas.

Cada dupla será constituída por, pelo menos, um colaborador da empresa.

Cada empresa pode inscrever uma ou mais duplas.

Em cada etapa, cada dupla jogará pelo menos dois jogos.

Os resultados em cada etapa atribuem pontos à dupla. No final das 5 Etapas, as 
32 duplas com maior pontuação serão apuradas para a FINAL, onde se apurará 
o vencedor da LIGA CONSULAI.

As datas previstas para a LIGA CONSULAI (sujeitas a alteração) são:

Cada uma das 5 Etapas terá 1 patrocinador 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 FINAL
27 nov 202130 out 2021 29 jan 2022 26 fev 2022 26 mar 2022 30 abr 2022



240!/Dupla60!/Dupla

Etapas

Liga COnsulai

Oferta de T-shirt personalizada por etapa

Nome da marca/empresa patrocinadora da etapa na frente da T-shirt

Liga CONSULAI, Padel Factory e nome do jogador nas costas da T-shirt

Equipamento

Inscrição
Dupla, por etapa: 60€

Dupla, nas 5 etapas: 240€

Os vencedores e os finalistas, de cada etapa, terão direito a um troféu (taça)

Os jogadores terão acesso a almoço ou jantar e bebidas durante a etapa

Troféu

Os jogadores terão acesso a almoço ou jantar e bebidas durante a etapa

Serviço de catering

Cada etapa

inscrição nas 5 etapasinscrição por etapa
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Será responsável por:

Ceder o clube e os sete campos por um dia completo 09h00-24H00

Organizar as refeições e as bebidas da etapa, em parceria com o patrocinador, de modo 
a ajustá-las ao que cada patrocinador considera adequado.

Produzir e publicar quadros de jogos, bem como organizar e controlar a competição.

Efetuar o registo fotográfico das etapas e da Final.

Publicitar e divulgar as etapas e a Final da LIGA CONSULAI nas redes sociais, 
identificando os patrocinadores e divulgando as marcas/empresas.

Ceder o clube e os sete campos por um dia completo 09h00-24H00

Organizar as refeições e as bebidas da etapa, em parceria com o patrocinador, de modo 
a ajustá-las ao que cada patrocinador considera adequado.

Produzir e publicar quadros de jogos, bem como organizar e controlar a competição.

Efetuar o registo fotográfico das etapas e da Final.

Publicitar e divulgar as etapas e a Final da LIGA CONSULAI nas redes sociais, 
identificando os patrocinadores e divulgando as marcas/empresas.
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