
Regulamento e Termo de Responsabilidade 
1. O participante compromete-se a, sempre que efetue uma nova inscrição: 

  Apresentar toda a documentação requerida, nomeadamente Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade, uma fotografia,  
e um comprovativo de residência (estes dados são confidenciais, sendo a sua utilização destinada exclusivamente  
à inscrição no programa); 

2. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição/renovação devida, para a frequência no programa; 

3.  Sempre que houver um sinistro, a sua participação deverá ser acompanhada de uma declaração do responsável pela turma 
e de todas as faturas/recibos das despesas efetuadas e serem entregues na Ágora - Cultura e Desporto do Porto, E.M., S.A., 
que as enviará para a Seguradora. Esta, por sua vez, efetuará o reembolso devido, se houver lugar a isso. A Ágora - Cultura  
e Desporto do Porto, E.M., S.A. não fará qualquer reembolso de despesas decorrentes de sinistros; 

4.  Apresentar-se para a realização das actividades físicas com equipamento adequado que for definido para cada caso  
(por exemplo, fato de treino, calções, camisola, sapatilhas, fato de banho, touca, toalha, chinelos, etc.), sob pena de  
nelas não ser autorizado a participar; 

5. Respeitar as normas de higiene e segurança em vigor em cada instalação desportiva; 

6.  Participar assiduamente nas actividades físicas (se faltar ininterruptamente durante 1 mês, independentemente 
do motivo, será automaticamente excluído do programa) e se posteriormente quiser regressar, terá que efetuar  
uma nova inscrição; 

7.  Aceitar que quaisquer situações controversas não contempladas neste Termo de Responsabilidade sejam resolvidas pelo 
responsável da Ágora - Cultura e Desporto do Porto, E.M., S.A. e acatar a decisão proferida.

IMPORTANTE: 

• A idade mínima para novas inscrições no programa é de 60 anos e é obrigatório residir na cidade do Porto; 

•  Desde que haja vagas, o interessado pode inscrever-se no n.º de modalidades que quiser, sendo certo que a frequência 
é sempre de 1X por semana da(s) modalidade(s) escolhida(s); 

•  A admissão ou participação no programa está condicionada ao pagamento da taxa de inscrição, à análise da 
documentação apresentada pelo proponente e limitada ao número de lugares disponíveis.

Nome: __________________________________________________________________________  N.º: 

A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto – aprovada pela Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro, estabelece,  
no n.º 2 do artigo 40º, que no âmbito das atividades físicas e desportivas desenvolvidas nas instalações desportivas  
a admissão de qualquer pessoa às instalações desportivas abertas ao público não está condicionada à apresentação  
de exame médico, mas tão-somente à especial obrigação de se assegurar, previamente, de que não tem quaisquer  
contra-indicações para a prática da atividade que pretende desenvolver. 

Assim, declaro não possuir quaisquer contra-indicações para a prática da atividade que pretendo utilizar, aceitando as 
condições desta inscrição. 

Porto, ______ / ______ / ___________ 

O aderente (o próprio): 

__________________________________________________________
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Consentimento para o Tratamento de Dados Pessoais

A Ágora – Cultura e Desporto do Porto, E.M., S.A. assegura que os dados pessoais recolhidos, no âmbito das inscrições/renovações 
para frequência/utilização da Rede Municipal de Piscinas do Porto e Monte Aventino, serão recolhidos e utilizados para a finalidade de 
organização e funcionamento da mesma. 

A recolha de fotografias e/ou filmes será efetuada privilegiando a captação de imagem de longe e de ângulos em que as pessoas  
não sejam facilmente identificáveis. 

Os dados pessoais serão tratados de acordo com o disposto no Regulamento (EU) 2016/679, adotando a Ágora, enquanto  
Responsável pelo Tratamento de Dados, tecnologias e procedimentos de segurança para proteger os dados pessoais do acesso, uso ou  
divulgação não autorizados. 

No âmbito do funcionamento da Rede Municipal de Piscinas, os dados pessoais recolhidos serão partilhados com os rececionistas, 
professores e funcionários alocados ao funcionamento da Rede Municipal de Piscinas, para possibilitar a gestão corrente inerente ao 
funcionamento da mesma, nomeadamente, a gestão dos utilizadores. 

Os dados serão conservados durante a vigência do seu contrato e por um período subsequente de 5 anos. 

O Utente/Encarregado de Educação tem o direito de, a qualquer momento, requerer o acesso, retificação, apagamento ou limitação  
do tratamento dos dados pessoais. O Utente/Encarregado de Educação tem, ainda, o direito de retirar o consentimento, sem  
comprometer a licitude do tratamento já efetuado. 

Contacto do responsável pelo tratamento de dados: geral@agoraporto.pt 

Eu, __________________________________________________________, 

concordo e dou o meu consentimento para a recolha de dados pessoais nos termos supra indicados. 

Porto, ______ / ______ / ___________ 

O utente: 

__________________________________________________________

NPVL - Ficha de Inscrição (exclusivo para novos alunos) 

Nome:           N.º:

Morada:  

Freguesia:   Telefone:    NIF:  

Data de Nascimento: ____ / ____ / _________   Naturalidade (Concelho): 

B.I. / Cartão do Cidadão: ______________________   Validade: ____ / ____ / _________   Estado Civil: ______________________
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Os dados pessoais são confidenciais, sendo estes só utilizados pela Ágora - Cultura e Desporto do Porto, E.M., S.A., para efeitos de inscrição no programa e envio  
de informações que a Ágora entender serem úteis para o utente. 

Modalidade Dia da semana Horário Instalação

Porto, ______ / ______ / ___________     O utente: ___________________________________________


