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PROGRAMA DE ATIVIDADES DE AR LIVRE | 2022 
NORMAS GERAIS 

 
 
1.DESCRIÇÃO  
 
O Programa de Atividades de Ar Livre consiste num conjunto de atividades de iniciação/experimentação de 
modalidades desenvolvidas ao ar livre, orientação, paddle surf, surf, canoagem, bodyboard, hobie cat, 
arborismo e BTT. 
 
 
2.ORGANIZAÇÃO 
 
O Programa de Atividades de Ar Livre é uma organização do Município de Oeiras com parcerias técnicas que 
enquadram as modalidades. 
 
 
3.DURAÇÃO, HORÁRIO E LOCAIS 
 

• Data: de março a novembro, aos sábados. 
 

• Hora: das 10.00h às 13.00h. 
 

• Local: de acordo com as modalidades, no concelho de Oeiras. 
 
O calendário anual das atividades pode ser consultado no site municipal (www.oeiras.pt ) e na plataforma de 
inscrições online (www.queroir.pt ). 
 
A organização reserva-se no direito de alterar datas, locais e horários em função das condições meteorológicas 
adversas e imprevistas, sendo os inscritos informados por email e SMS. 
 
 
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

• A participação é aberta a todos os interessados, desde que detenham os requisitos específicos de cada 
atividade e estejam corretamente inscritos de acordo com as presentes condições. 
Nas atividades que tem dois turnos só é permitida a inscrição num turno, no mesmo dia. 

• Pessoas com limitações motoras ou cognitivas poderão participar, mediante avaliação por parte da 
organização. Deverá ser enviado e-mail para ddesporto@oeiras.pt. com indicação do tipo de 
deficiência para avaliação das condições de participação e forma de integração. 

• Os menores têm de ser acompanhados no dia por um adulto, que é responsável pelo cumprimento 
dos requisitos de participação. 

• Não são permitidos grupos organizados (atividades de tempos livres, festas de aniversários, etc.). 
• Os participantes que se inscrevem nas atividades gratuitas e não informem a organização de 

desistência atempada em 2 atividades, ficam impossibilitados de se inscrever nas restantes atividades 
gratuitas previstas na calendarização anual.  
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• A organização não restitui valores monetários pagos aos participantes que não compareceram na 
atividade em que se inscreveram, independentemente do motivo. Na impossibilidade de participar, a 
inscrição pode ser transferida para outra pessoa até à quinta-feira anterior ao dia da atividade, 
mediante envio de informação para o email da ddesporto@oeiras.pt. com os dados pessoais (nome, 
NIF, data nascimento, email) para alteração da apólice de seguro. 

• Idade mínima de participação recomendada são 6 anos. 
• O número de vagas disponíveis em cada atividade é determinada pela organização em função dos 

normativos das federações e indicações da Autoridade Local de Saúde, baseado nas medidas de 
prevenção da doença COVID-19 para a prática de atividade física ao ar livre. 
 
 

5. INSCRIÇÕES 
 

As inscrições são realizadas na plataforma online www.queroir.pt, com 30 dias de antecedência da data 
da atividade. 
 A inscrição na atividade requer indicação de nome completo, nif, data nascimento, idade, género, 
email e contato telefónico (telefone/telemóvel) e ainda tamanho de fato térmico, no caso das modalidades de 
bodyboard e surf). 
 Os dados pessoais - nome completo, nif e data de nascimento - serão facultados no âmbito da apólice 
de seguro à corretora de seguros no dia anterior à atividade e serão eliminados na 2ª feira, a seguir a 
atividade. 
 

O Programa de Promoção de Atividades de Ar Livre é constituído por modalidades de participação 
gratuita e participação paga.  
 

Modalidade Valor por participante 
Orientação/BTT Gratuita 

Bodyboard/ Surf/ Hobie Cat/ Canoagem/ Stand Up Paddle Surf/Arborismo 4 € 
 
 

5.1 FORMA DE PAGAMENTO 
 

A inscrição pode ser individual ou em grupo e, após o registo da inscrição, é enviado um email de 
confirmação, no caso de inscrição paga, o email tem referência multibanco para pagamento ou PayPal. As 
inscrições em grupo têm referência multibanco no valor total das inscrições feitas. 
 
 

5.2 PRAZO DE INSCRIÇÃO 
 

As inscrições encerram quando atingido o número limite de participantes ou na quinta-feira anterior (12h00) 
ao dia da atividade.  

A referência multibanca emitida tem a validade de 48 horas, passando a inscrição de pendente a definitiva 
após pagamento. Em caso de inscrição de última hora, isto é, realizadas na 6ªfeira, dia anterior à iniciativa, 
deverá ser apresentado comprovativo de pagamento, no dia da atividade. 
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6.ATIVIDADES 
 

Os participantes devem comparecer até 10/15 minutos antes da hora de início da atividade com roupa 
adequada à modalidade e receção de material/equipamento quando o mesmo é fornecido pela entidade 
(bodyboard, surf, paddle surf, canoagem e arborismo). A chegada após início da atividade inviabiliza a 
participação e a organização não devolve os valores monetários pagos. 
 

Orientação Pedestre 
Execução de técnicas de orientação com utilização de mapa e apoio técnico na leitura dos mesmos. 
As atividades têm percursos de níveis de dificuldade básico (curto) e exigente (longo), devendo o 
participante indicar o tipo de percurso pretendido no ato da inscrição.  

 
Canoagem/Stand Up Paddle Surf/Surf/Bodyboard/Hobie Cat 
Execução de técnicas básicas da modalidade e noções de segurança. Material disponibilizado pela 
organização O fato térmico será disponibilizado nas modalidades de bodyboard e surf. Por razões de 
segurança não é permitida a participação de pessoas que não sabem nadar. 

 
BTT 
Execução de técnicas de destreza da modalidade e noções de segurança. Os participantes têm 

obrigatoriamente de trazer e utilizar capacete de ciclismo e bicicleta de BTT ou com características adequadas 
ao BTT. 

 
Arborismo 
Experiência de aventura na floresta em obstáculos fixos em plataformas nas copas das árvores. Experiência 

de aventura na floresta diferenciada para crianças (Pequena Floresta até aos 12 anos) e adultos (Mega 
Circuito). A participação de jovens menores de idade no Mega Circuito requer o acompanhamento de adulto. 

 
 

7. APÓLICE DE ACIDENTES PESSOAIS E DE RESPONSABILIDADE CIVIL 
 

Todos os participantes devidamente inscritos estarão cobertos por apólice de seguro, nos termos da 
Lei aplicável, salvaguardando acidentes pessoais ou em sede de responsabilidade civil que ocorram durante a 
realização das mesmas. 

Para efeitos de apólice de seguro, na inscrição deverão ser preenchidos os campos nome completo, 
NIF e data de nascimento. O incorreto ou incompleto preenchimento dos dados por parte dos participantes 
impossibilita a abrangência pela Apólice de Seguro de acidentes pessoais contratada pelo Município de Oeiras. 
 
 
8.RESPONSABILIDADE 
 

No ato da inscrição, o participante assume encontrar-se fisicamente apto para participar na atividade. 
A organização declina toda a responsabilidade dos danos que os participantes possam sofrer durante a 
atividade, quer sejam provocados pelo próprio ou por terceiros, desde que não resulte de responsabilidade da 
organização do evento. 
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8.1.PARTICIPANTES MENORES DE IDADE 
 
A inscrição de participantes menores de idade, tutores legais e/ou encarregados de educação, aceitam as 
presentes normas e, em caso de dúvida ou surgimento de situação não contemplada nas mesmas, devem 
informar a organização. 
 
O legal responsável pela criança declara assumir o seguinte termo de responsabilidade nos termos do qual 
expressa que: 
 
Li e estou de acordo com as normas gerais do Programa de Ar Livre 2022. 
 
Estou ciente do estado de saúde do menor a meu cargo e da sua capacidade física e psicológica para participar. 
 
Estou ciente de que a não disponibilização dos dados de nome completo, NIF e data de nascimento implica 
participação sem seguro de acidentes pessoais. 
 
Ao participar no Programa de Ar Livre 2022 autorizo gratuitamente e de forma incondicional a Câmara 
Municipal de Oeiras a utilizar a imagem do menor a meu cargo. 
Por este instrumento, cedo todos os direitos de utilização da sua imagem, tal, como captada em fotografias e 
filmagens que terão lugar durante a realização das atividades, renunciando ao recebimento de qualquer 
quantia que venha a ser auferida com a sua divulgação em peças comunicacionais de apoio. 
 
 
9.DADOS PESSOAIS E DIREITOS DE IMAGEM 
 

Ao inscrever-se no Programa de Ar Livre da C.M. Oeiras, o participante autoriza o uso dos seus dados 
pessoais para ações de comunicação da CM Oeiras neste programa  

O participante ao inscrever-se autoriza o Município de Oeiras a utilização da sua imagem tal como 
captada durante a atividade para reprodução em peças comunicacionais de apoio.  

O participante poderá recusar em qualquer altura a utilização dos seus dados e imagem, através do 
envio de um email para ddesporto@oeiras.pt. 
 
 
10. INFORMAÇÃO SOBRE PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 

O Município de Oeiras respeita as regras da privacidade e a proteção de dados pessoais constantes do 
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, e da Lei n.º 
58/2019, de 8 de agosto, relativos à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais e à livre circulação desses dados (Regulamento Geral de Proteção de Dados – RGPD), bem 
como da legislação nacional aplicável.  

Finalidades do tratamento de dados: A recolha e o tratamento dos dados pessoais são os estritamente 
necessários para a inscrição, participação no Programa Ar Livre e divulgação das atividades desportivas 
promovidas pelo Município de Oeiras e apólice de seguro. 
Os dados pessoais recolhidos destinam-se a ser utilizados pelo Município Oeiras, que assume a posição de 
responsável pelo tratamento de dados, não estando prevista nenhuma transmissão para outras entidades e, 
no(s) caso(s) em que tal possa ocorrer, será previamente solicitado o consentimento expresso, livre e 
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informado do titular dos dados, nos termos da regulamentação comunitária e legislação em vigor em matéria 
de proteção de dados pessoais. 
Categorias de dados pessoais: Os dados pessoais recolhidos na fase de inscrição, como sejam os dados de 
identificação (nome completo, data de nascimento e NIF do participante e do responsável parental), e 
contactos (correio eletrónico e contacto telefónico), são os estritamente necessários para efeitos de inscrição 
e apólice de seguro. 

Licitude do tratamento de Dados: os participantes ao se inscreverem no Programa Ar Livre manifestam 
expressamente o seu consentimento declarado, livre e informado para o tratamento dos dados pessoais acima 
indicados pelo Município de Oeiras e o conhecimento prévio da informação sobre o tratamento de dados. 

A falta de consentimento para o tratamento dos dados pessoais pelo titular dos dados, impossibilita a 
sua inscrição e participação no evento.         
Conservação dos dados pessoais: Os dados recolhidos são conservados pelo período de 3 anos, passando a 
constar de uma base de dados da responsabilidade do Município de Oeiras para efeitos meramente 
estatísticos.  

Encarregado de Proteção de Dados: epd@oeiras.pt  

Direitos dos titulares dos dados pessoais: Os titulares dos dados pessoais têm direito a aceder à informação 
sobre o(s) tratamento(s) dos seus dados, a retificá-la se não estiver correta, ou até apagá-la. Para além destes 
direitos, designados e protegidos no RGPD como direito de informação, direito de acesso, direito de retificação 
e direito de apagamento, os requerentes têm ainda direito à limitação das finalidades, à minimização dos 
dados, à portabilidade e à não sujeição a decisões individuais automatizadas, os quais podem ser exercidos 
junto do encarregado de proteção de dados (DPO) ou através de reclamação junto da autoridade nacional de 
controlo.  

 

11. CASOS OMISSOS 
Os casos omissos e as dúvidas resultantes da aplicação das presentes Normas, são analisados e alvo de decisão 
pela organização. 

 

12.CONTATOS 
 
INFORMAÇÕES: 
Divisão de Desporto 
Telefone: 21 4408540 (Dias úteis, das 9h00-12h30 e 14h00 às 17h30) 
E-mail: ddesporto@oeiras.pt 


