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PREÂMBULO 

A Taipas Turitermas, CIPRL. procedeu à construção do Polidesportivo da Taipas 

Turitermas, sito no Parque de Lazer das Taipas.  

Com a entrada em funcionamento deste equipamento pretende-se colocar o mesmo à 

disposição da Junta de Freguesia de Caldelas, das instituições educativas, associativas e 

outras entidades que desempenhem papel relevante na Freguesia de Caldelas e, bem como, 

do público em geral. 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

Artigo 1º 

Objecto 

O presente regulamento destina-se a garantir a organização e funcionamento do 

Polidesportivo da Taipas Turitermas, CIPRL., adiante designada por Taipas Termal, sito no 

Parque de Lazer de Caldas das Taipas.  

Artigo 2º 

Administração 

1. O Polidesportivo é propriedade da Taipas Turitermas, CIPRL..   

2. A gestão e administração do Polidesportivo são da exclusiva competência da Taipas 

Termal, incumbindo-lhe, nomeadamente 



a) Administrar e gerir logística, patrimonial e financeiramente as instalações; 

b) Fazer cumprir as normas em vigor relativas à utilização das instalações; 

c) Inventariar e divulgar pelas formas e locais de estilo, os pedidos de utilização do 

espaço e respectivos horários; 

d) Receber, analisar e decidir sobre todos os pedidos de cedência regular ou 

pontual das instalações, formulados ao abrigo da alínea anterior, analisando-os 

e classificando-os conforme o seu grau de prioridade; 

e) Receber, analisar e decidir sobre os pedidos de cedência das instalações para 

manifestações culturais e lazer, que não danifiquem as instalações e não 

ponham em causa as respetivas condições de higiene e conservação, 

nomeadamente do recinto de jogos; 

f) Analisar e decidir sobre todos os casos omissos neste regulamento; 

Artigo 3º 

Finalidade 

As instalações destinam-se prioritariamente ao desenvolvimento de atividades 

desportivas, culturais e lazer, devendo a realização de quaisquer outras ser submetidas à 

prévia apreciação e decisão da Direção da Taipas Turitermas, CIPRL atendendo às 

características físicas e condições estruturais da instalação.  



 

Artigo 4º 

Horário de Funcionamento 

1 - O Polidesportivo da Taipas Termal funcionará ao público entre as 08horas e as 22horas.  

2 - No horário mencionado no número anterior, as instalações poderão ser utilizadas por 

associações e entidades, segundo condições a definir pela Taipas Termal e de acordo com 

critérios de prioridade definidos face ao tipo de atividades a desenvolver, conforme 

disposto no artigo 8º do presente regulamento.  

3 - A Taipas Termal poderá interromper o funcionamento das instalações, caso julgue 

conveniente, por motivos de reparação de avarias, realização de trabalhos de limpeza, 

manutenção corrente ou extraordinária. 

Capítulo II 

Instalações 

Artigo 5º 

Instalações 

1 – O Polidesportivo da Taipas Termal é constituído pelos elementos conforme planta do 

anexo I. 

2 – As instalações sanitárias e balneários são reservadas ao uso dos utilizadores do 

polidesportivo e do parque de lazer respectivo que as devem deixar, após a sua utilização 

em perfeito estado de asseio.  



Artigo 6º 

Tipos de Utilização 

1 - As instalações destinam-se ao desenvolvimento de actividades desportivas, culturais e 

de lazer compatíveis com o espaço. 

2 – Poderão ter lugar nas instalações provas desportivas, festas, eventos sociais ou 

comemorativos ou quaisquer outras actividades, organizadas pela Taipas Termal ou 

qualquer outra entidade, desde que não contendam com a conservação dos espaços e 

equipamentos do polidesportivo, nem com as marcações efectuadas por outros 

utilizadores.  

3 - A utilização do polidesportivo para realização das actividades previstas no número 

anterior depende de autorização da Taipas Termal, mediante requerimento escrito dirigido 

ao Presidente da Direcção.  

4 – Sempre que o evento obrigue, nomeadamente aquando de realização de provas de 

competição, ou quando a Taipas Termal entenda, é da responsabilidade da entidade 

organizadora do evento a requisição da força policial, bem como a requisição das 

respectivas licenças necessárias aos fins pretendidos. 

Artigo 7º 

Utilização das Instalações 

1 – Consideram-se dois tipos de cedência: 

a) Regular: que prevê a utilização das instalações em dias e horas previamente 

fixadas ao longo do ano;  



b) Pontual: que implica a utilização das instalações esporadicamente.  

 

2 - Os interessados nas cedências regulares deverão formular os respectivos pedidos de 

cativação à Taipas Termal, por escrito, até ao dia 15 de Julho de cada ano, indicando 

claramente os seguintes elementos: 

i) Horas e dias da semana pretendidos; 

ii) Modalidades que desejam praticar; 

iii) Número aproximado de praticantes e respectivo escalão etário; 

iv) Identificação e contacto do responsável pelo grupo. 

3 - Os pedidos de cedência para atividades pontuais deverão ser apresentados com uma 

antecedência mínima de 10 dias úteis. 

4 - O requerimento para a utilização das instalações para atividades pontuais deve ser 

instruído com os seguintes elementos (preencher requerimento – anexo II ao presente 

regulamento): 

a) Identificação da entidade requerente; 

b) Indicação do número de pessoa coletiva (se aplicável); 

c) Nome e número de telefone da pessoa responsável; 

d) Modalidades ou atividades a desenvolver; 

e) Número previsto de participantes e seu escalão etário; 

f) Horário pretendido; 

g) Identificação do responsável técnico/professor/treinador; 

h) Assistência ou não de público; 



i) Cobrança ou não de entradas; 

j) Declaração de compromisso de suportar todos os danos causados durante a 

atividade. 

5 - A autorização da utilização das instalações será comunicada por escrito à entidade 

requerente. 

6 - As instalações apenas poderão ser utilizadas para a atividade solicitada. 

7 - Podem ser estabelecidos protocolos para a utilização do polidesportivo com os 

estabelecimentos de ensino e as associações desportivas cujas condições do mesmo serão 

definidas caso a caso. 

8 -  A alteração do período de utilização, suspensão temporária, desistência ou 

cancelamento do mesmo, deverá ser comunicado à Taipas Termal, por escrito, com a 

antecedência mínima de 10 dias úteis. 

9 - A inobservância do prazo mencionado no número anterior, implicará o pagamento das 

tarifas correspondentes à reserva de utilização.  

11. Sempre que a Taipas Termal pretenda utilizar, pontualmente, o Polidesportivo da Taipas 

Termal para o desenvolvimento das suas atividades, colidindo tal período com reservas 

previamente deferidas, deverá este comunicar tal facto aos respetivos utilizadores, com a 

antecedência mínima de 5 dias úteis, tendo preferência na sua utilização.  



Artigo 8º 

Prioridade na utilização 

1. - As instalações do Polidesportivo da Taipas Termal serão utilizadas, obedecendo à 

seguinte ordem de prioridades: 

1.1.– Cedência Regular 

i) Associações, Clubes e outras entidades com grupos 

participantes em quadro competitivo oficial e possuindo 

igualmente grupos de iniciação desportiva na mesma 

modalidade/actividade; 

ii) Associações, Clubes e outras Entidades com equipas 

participando em quadros competitivos regulares; 

iii) Escolas ou Actividades de iniciação desportiva diversas; 

iv) Actividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia de Caldelas; e 

v) Outros grupos.  

1.2.– Cedência Pontual 

i) Provas ou Torneios integrados em quadros competitivos oficiais 

(associativos ou Federados); 

ii) Provas ou Torneios de âmbito concelhio ou distrital; 

iii)Outras realizações.  



2 – Critérios de atribuição do horário de competição aos Sábados, Domingos e Feriados:  

2.1 – Instalações (tem prioridade a colectividade que não detenha instalações 

desportivas);  

2.2 - Nível de Competição (Tem prioridade o nível de competição mais elevado);  

2.3 - Escalão Etário (Tem prioridade na atribuição das horas os escalões etários 

mais jovens); 

2.4.- Ordem de chegada da solicitação (Em caso de igualdade nos critérios 

anteriormente referidos será tido em conta a ordem de chegada do pedido). 

Artigo 9º 

Intransmissibilidade da autorização 

As instalações só podem ser utilizadas pelas entidades ou pessoas para tal autorizadas pela 

Taipas Termal, não sendo permitida a sua transmissibilidade a favor de terceiros. 

Artigo 10º 

Cancelamento das autorizações 

As autorizações concedidas para utilização do Polidesportivo serão canceladas sempre que 

se verifique a prática, pelos utilizadores, dos seguintes factos: 

a) Violação das normas constantes do presente Regulamento referentes à utilização das 

instalações; 

b) Adoção de comportamentos incorretos que perturbem o normal desenvolvimento das 

atividades que estejam a decorrer no polidesportivo; 



c) Incumprimento das instruções e recomendações do funcionário de serviço no 

Polidesportivo; 

d) Não pagamento das tarifas de utilização devidas; 

e) Produção de danos nas instalações ou no equipamento nelas integrado ou localizado, no 

decurso do período de utilização; 

f) Utilização insuficiente e falta de assiduidade; 

g) Utilização das instalações por entidades ou pessoas estranhas àquelas que foram 

autorizadas a fazê-lo ou para fins diversos dos requeridos. 

Artigo 11º 

Direito de Admissão 

1 - A Taipas Termal reserva o direito de admissão, pelo que poderá não ser autorizada a 

entrada nas instalações a pessoas ou grupos de pessoas que pelas suas atitudes ou 

comportamento reiterado perturbem o bom funcionamento dos serviços ou ofendam a 

moral pública. 

2.- O uso das instalações obriga ao respeito pelas normas elementares de civismo, higiene e 

espírito desportivo e a um comportamento respeitador das leis da ordem pública, bem 

como às normas reguladoras internas de cada equipamento desportivo. 



 

Capítulo III 

Equipamento 

Artigo 12º 

Equipamentos 

1 - O equipamento fixo e móvel é propriedade da Taipas Termal, podendo ser utilizado 

regularmente por todos os utentes. 

2 – O equipamento do Polidesportivo da Taipas Termal deverá ser utilizado de forma 

racional e adequada, visando assegurar a sua boa conservação. 

3 - O equipamento móvel, quando necessário, deverá ser requisitado ao funcionário 

responsável e no final da atividade desportiva ser devidamente arrumado, após conferição 

do mesmo, por parte daquele funcionário. 

Artigo 13º 

Equipamento dos utilizadores 

1 - 1 - Poderão os utilizadores usar, nas atividades que estejam autorizadas a realizar no 

polidesportivo, equipamento de que sejam detentores ou proprietários, desde que o seu uso 

se mostre compatível com as respetivas instalações e desde que devidamente autorizados 

pela Direcção da Taipas Termal, CIPRL.  

2 - O material pertencente aos utentes utilizadores apenas poderá ser utilizado pelos 

próprios e encontra-se à sua total e exclusiva responsabilidade.  



Artigo 14º 

Limites e condicionalismos 

1 - É vedado o acesso ao recinto de jogos as pessoas sem equipamento adequado e cuja 

utilização deverá circunscrever-se ao interior das instalações. 

2 - A utilização das instalações por parte de grupos organizados só é permitida desde que os 

utentes sejam representados por pessoa responsável, devidamente credenciada pela Taipas 

Termal.  

3 - A entrada de utentes no equipamento desportivo será sempre suspensa quando se 

verificar que o número de utentes a utilizar as instalações ou a legislação aplicável 

recomendem tal atitude. 

Artigo 15º 

Danos e extravios 

1 - Os danos e prejuízos causados no decurso das atividades e na utilização das 

infraestruturas, implicarão sempre a reposição dos bens danificados no estado inicial, por 

parte da entidade responsável ou pessoa responsável por tais ocorrências. 

2 - Os responsáveis acompanhantes de praticantes e atletas deverão assinar em 

comunicação escrita a eventual ocorrência de estragos originados nas instalações no 

período de tempo da sua utilização, responsabilizando-se pelos mesmos. 

3 – A Taipas Termal não se responsabiliza pela perda ou extravio de objectos no interior das 

instalações, assim como acidentes pessoais resultantes de imprevidência dos utentes no 

uso das mesmas. 



Capítulo IV 

Deveres 

Artigo 16º 

Funcionários 

São deveres dos funcionários em serviço no Polidesportivo: 

a) Proceder à abertura e encerramento do Polidesportivo, providenciando a sua 

limpeza e o controlo genérico do seu funcionamento; 

b) Zelar pelo bom funcionamento do Polidesportivo e de todos os sistemas que lhe são 

inerentes, participar as ocorrências que constituam desvio à normal utilização das 

instalações; 

c) Zelar pela boa conservação dos bens e equipamentos existentes, bem como pelo 

asseio e higiene das instalações; 

d) Proceder ao registo diário das utilizações em mapa apropriado, devendo proceder, 

semanalmente, à entrega do mesmo.  

e) Proceder ao registo diário dos consumos de luz e água em “mapa apropriado”; 

f) Participar à Taipas Termal as ocorrências anormais verificadas; 

g) Inspecionar, após o encerramento ao público, todas as dependências do Polidesportivo; 

h) Controlar as entradas e o cumprimento dos horários por parte dos utentes; 

i)Providenciar ou colaborar na solicitação dos serviços de emergência médica/112 sempre 

que necessário; 

j) Cumprir e fazer cumprir o Regulamento em vigor; 



Artigo 17º 

Utentes 

1. Dentro das instalações os utentes/utilizadores devem: 

a) Apresentar-se devidamente equipados, designadamente com calçado desportivo 

apropriado e em condições de higiene; 

b) Utilizar os equipamentos e materiais unicamente para os fins a que se destinam e não 

usar objetos estranhos e inadequados à prática desportiva que possam, de algum modo, 

deteriorar as instalações ou materiais nela existentes; 

c) Ter um comportamento correto para com os restantes utilizadores e funcionários em 

serviço no local; 

d) Respeitar e acatar as determinações do funcionário responsável pela gestão corrente do 

Polidesportivo e cumprir as disposições regulamentares; 

e) Comunicar imediatamente ao funcionário, referido na alínea anterior, qualquer falta ou 

anomalia que ocorra nas instalações que estiver a utilizar. 

2. O(s) utente(s) torna(m)-se responsável(eis) perante a Taipas Termal pela disciplina, uso 

de material desportivo, modo de utilização das diversas instalações, bem como de todos os 

prejuízos que advenham da inadequada utilização. 



 

CAPÍTULO V 

Das Proibições 

Artigo 18º 

Proibições 

1. É proibida a introdução e utilização de buzinas de ar ou de outros utensílios estridentes 

no polidesportivo da Taipas Termal, bem como todos os instrumentos suscetíveis de 

prejudicar o bem-estar do público e utentes, de acordo com o quadro legal em vigor sobre a 

matéria. 

2. É proibida a introdução, venda e consumo de bebidas alcoólicas, bem como de 

substâncias proibidas, no Polidesportivo da Taipas Termal, de acordo com o quadro legal 

em vigor sobre a matéria. 

3. É proibido fumar no Polidesportivo da Taipas Termal, de acordo com o quadro legal em 

vigor sobre a matéria. 

4. É proibida a entrada de quaisquer animais no polidesportivo, salvo tratando-se de cão-

guia. 

5. É proibida a entrada, sem autorização do funcionário responsável pela gestão corrente 

do Polidesportivo, nas arrecadações de material desportivo. 

6. É proibida a utilização do espaço de jogo, instalações sanitárias e balneários, fora do 

horário respetivo e devidamente autorizado. 



Artigo 19º 

Áreas de circulação 

1. O público dos eventos e a assistência dos treinos só têm acesso às bancadas e respetivos 

sanitários. 

2. São de acesso exclusivo aos utentes praticantes e aos responsáveis os espaços de prática 

desportiva, os balneários e respetivos corredores de acesso indicados pelo funcionário de 

serviço. 

3. Não é permitido a qualquer utente o acesso ao recinto de jogo pelas bancadas, nem o 

acesso às bancadas pelo recinto de jogo. 

4. É proibida a entrada a pessoas estranhas ao serviço nas dependências não destinadas aos 

utilizadores, as quais deverão estar devidamente assinaladas, no recinto destinado à 

prática desportiva, durante o decurso de atividades. 

CAPÍTULO VI 

Tarifas de utilização 

Artigo 20º 

Tarifas de utilização 

As tarifas de utilização do Polidesportivo encontram-se previstas sob a forma de anexo IV 

ao presente Regulamento, o qual faz parte integrante do mesmo. 



Artigo 21º 

Pagamento 

1. - O pagamento das tarifas será efetuado, no caso de utilização regular, até ao dia 8 

de cada mês ao funcionário responsável.  

2. – O pagamento pela utilização pontual do Polidesportivo da Taipas Termal deverá 

ser efetuado no ato da entrada após a autorização concedida pela Taipas Termal e 

antes da efetiva utilização, ao funcionário responsável. 

Artigo 22º 

Atualização 

As tarifas previstas no presente Regulamento podem ser atualizadas anualmente, por 

aplicação dos coeficientes, a fixar em Portaria do Ministério das Finanças. 

CAPÍTULO VII 

Disposições finais 

Artigo 23º 

Acidentes pessoais 

A Taipas Termal não se responsabiliza por acidentes pessoais, resultantes de imprudência 

ou mau uso das instalações pelos utentes. 



Artigo 24º 

Sanções 

O não cumprimento de quaisquer das disposições constantes do presente Regulamento 

implica a expulsão imediata do polidesportivo, em caso de reincidência, a proibição de 

entrar nas instalações pelo prazo que vier a ser determinado pela Taipas Termal, tendo em 

conta a gravidade do ato. 

Artigo 25º 

Dúvidas e omissões 

 Para a resolução de conflitos e/ou dúvidas decorrentes da aplicação do presente 

Regulamento, é competente a Taipas Termal.  

Artigo 26º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no dia 24 de Junho de 2017.  

Aprovado pela Direcção da Taipas Termal, Cooperativa de Interesse Público de 

Responsabilidade Limitada, em sua reunião de Direcção realizada no dia 13 de Junho de 

2017. 
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ANEXO II 

REQUERIMENTO 
PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DA TAIPAS TERMAL 

Exmo. Senhor Presidente da Direcção da Taipas Termal, CIPRL.:  

Nome: ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Morada: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Freguesia: _________________ Código Postal: ______ - ____ _______________ 
NIPC: _____________________  
Aqui representado por: 
Nome: ____________________________________________________________  
na qualidade de ____________________________________________________ 
portador do NIF ____________________, Contacto telefónico: ___________________  Email: 
________________________ 

Requer a Vª. Exª. a cedência das instalações do polidesportivo da Taipas Termal de acordo 
com os elementos abaixo indicados:  

O requerente declara que tem conhecimento e aceita as condições previstas no 
regulamento de utilização.  Caldas das Taipas, ____ do mês de ________ do ano de ______ 

Pede Deferimento, 
O Requerente, 
___________________________________ 
Cartão de Cidadão nº___________       Válido até________________ 

Data do Evento

Hora do Evento

Nº de pessoas 

Finalidade 

Nome do responsável

Telemóvel

Email



TERMO DE RESPONSABILIDADE 

DE UTILIZAÇÃO DO POLIDESPORTIVO 

DA TAIPAS TERMAL – COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO, R.L. 

Eu abaixo assinado, __________________________________________________________, em nome 

da__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

declaro para os devidos e legais efeitos que a utilização do Polidesportivo da Taipas Termal 

Cooperativa de Interesse Público, R.L. se destina às seguintes actividades: 

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

que se realizarão no(s) dia(s) ________________________ do mês de _________________ de 20_____. 

Ficando a ___________________________________________________________________ responsável por 

assegurar os meios humanos necessários para o evento, por garantir a sua boa utilização, 

assegurar as condições de segurança contra furtos e danificações, comprometendo-se à 

reparação de elementos que tenham sido danificados no período de utilização. 

Mais se responsabiliza esta organização por quaisquer danos causados a terceiros. 

Caldas das Taipas, ____ do mês de ________ do ano de ______ 

O Requerente, 

___________________________________ 

Cartão de Cidadão nº___________       Válido até________________ 



 Registo de ocorrência n.º__________________ 

Data: _____/_____/_______ Hora: ____________________________ 

Identificação do Responsável: __________________________________________ 

Contacto:__________________________________________________________ 

Instituição/Entidade: _________________________________________________ 

Descrição da ocorrência:  Registada por: __________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Nota: Registar ocorrências verificadas e enviar registo à Direcção para análise. Enviado à 

direcção em: __/__/______ 



TARIFAS DE UTILIZAÇÃO HORA  

POLIDESPORTIVO 

Utilização por classes jovens                                                                    10,00 € 

Utilização por clubes desportivos (treinos seniores)                      15,25 € 

Utilização para competição sénior (clubes/associações)                 24,00 € 

Utilização para competição e recreação                                      29,00 € 

BALNEÁRIOS 

Utilização livre                                                                                                  1,00 € 

Atletas federados, Estudantes e Sócios Inatel                                                   0,75 € 

Atletas federados de Guimarães                                                                   0,50 € 

Menores de 10 anos e portadores do Cartão Municipal 65 + e 

Cartão Municipal de Pessoa Portadora de Deficiência                                    gratuito 

NB -  A tabela de preços inclui o IVA à taxa legal em vigor de 6%.


