
 
 

Termo de responsabilidade 

 

Nome: __________________________________________________ CC: _____________________ 

Dorsal n.º________ 

 

1. Reconheço que participar em eventos desportivos desta natureza pode ser potencialmente 
perigoso e estou ciente de que poderão ocorrer acidentes.  

2. Declaro ser possuidor de condição física necessária à participação e conclusão da prova em que 
me inscrevi, nela participando de livre vontade e com total conhecimento do seu regulamento e 
obrigações daí decorrentes, responsabilizando-me pela minha participação e não imputando 
responsabilidades a pessoas, empresas ou entidades envolvidas direta ou indiretamente na 
organização ou promoção do evento, por quaisquer danos pessoais e materiais a que dei causa, 
que venha a sofrer no decorrer da minha participação.  

3. Dou também a minha autorização para que a entidade organizadora ou promotora do evento 
utilize o meu nome e a minha imagem em fotos, vídeos ou outros meios de transmissão de 
imagens.  

4. Adotarei um comportamento socialmente responsável, cumprindo de forma exemplar as 
medidas gerais recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, na minha vida em sociedade e 
durante a prática desportiva, designadamente, a etiqueta respiratória, a higienização frequente 
das mãos, e, sempre que aplicável, o distanciamento físico e a utilização de máscara.  

5. Comprometo-me a utilizar máscara em todas as situações previstas e recomendadas pelas 
autoridades de saúde.  

6. Monitorizarei os meus sinais e sintomas, nomeadamente febre, tosse e dificuldade respiratória, 
durante a prática desportiva, quer em contexto de treino quer em competição, em particular, nas 
vésperas e no dia do treino e competição.  

7. Informarei o meu clube ou federação, de imediato, relativamente a eventuais contactos com 
indivíduos suspeitos de COVID-19 ou com casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2, bem 
como da manifestação de sinais e sintomas de COVID-19, nomeadamente febre, tosse, ou 
dificuldade respiratória. Aplicarei esta mesma regra a todos os elementos do meu agregado 
familiar.  

8. Aceito submeter-me aos testes laboratoriais para SARS-CoV-2 determinados pela equipa médica 
do meu clube, federação, pelas Autoridades de Saúde e pela Organização do evento Povoação 
Trail 2022.  

9. Participarei, sempre que solicitado, nas iniciativas de cariz social e educativo de sensibilização de 
todos os agentes desportivos e da sociedade para a prevenção e controlo da COVID-19. 
 
 
__________________________, ____ de ______________ de  2022 

 
 

_________________________________________ 
(assinatura) 

 



 
 

Termo de responsabilidade - Atletas menores de 18 anos 

 

Atleta: __________________________________________________ CC: _____________________ 

Data de Nascimento: ____________ 

 

Por este instrumento, eu, ___________________________________________________________, 

encarregado de educação do atleta, __________________________________________________, 

autorizo que o meu educando participe no Trail Longo do Povoação Trail e declaro que: 

 

1. Reconheço que participar em eventos desportivos desta natureza pode ser potencialmente 
perigoso e estou ciente de que poderão ocorrer acidentes.  

2. Declaro que o atleta acima indicado é possuidor de condição física necessária à participação e 
conclusão da prova em que  foi inscrito, nela participando de livre vontade e com total 
conhecimento do seu regulamento e obrigações daí decorrentes, responsabilizando-me pela sua 
participação e não imputando responsabilidades a pessoas, empresas ou entidades envolvidas 
direta ou indiretamente na organização ou promoção do evento, por quaisquer danos pessoais e 
materiais a que tenha dado causa, que venha a sofrer no decorrer da sua participação.  

3. Dou também a minha autorização para que a entidade organizadora ou promotora do evento 
utilize o nome do atleta e a sua imagem em fotos, vídeos ou outros meios de transmissão de 
imagens.  

4. Comprometo-me que o atleta, por mim inscrito, adotará um comportamento socialmente 
responsável, cumprindo de forma exemplar as medidas gerais recomendadas pela Direção-Geral 
da Saúde, na vida em sociedade e durante a prática desportiva, designadamente, a etiqueta 
respiratória, a higienização frequente das mãos, e, sempre que aplicável, o distanciamento físico 
e a utilização de máscara.  

5. Comprometo-me que o atleta, por mim inscrito, utilizar máscara em todas as situações previstas 
e recomendadas pelas autoridades de saúde.  

6. Comprometo-me monitorizarei os sinais e sintomas, do atleta por mim inscrito, nomeadamente 
febre, tosse e dificuldade respiratória, durante a prática desportiva, quer em contexto de treino 
quer em competição, em particular, nas vésperas e no dia do treino e competição.  

7. Informarei o clube ou federação, de imediato, relativamente a eventuais contactos com 
indivíduos suspeitos de COVID-19 ou com casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2, bem 
como da manifestação de sinais e sintomas de COVID-19, nomeadamente febre, tosse, ou 
dificuldade respiratória. Aplicarei esta mesma regra a todos os elementos do meu agregado 
familiar.  

8. Aceito que o atleta por mim inscrito, possa submeter-se aos testes laboratoriais para SARS-CoV-
2 determinados pela equipa médica do meu clube, federação, pelas Autoridades de Saúde e pela 
Organização do evento Povoação Trail 2022.  

9. Declaro que li e aceito o regulamento do evento. 
 

 
_______________________, ____ de _______________ de 2022 

 
 

_________________________________________ 
(assinatura) 

(Anexo: fotocópia dos respetivos B.I./C.C) 

 


