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Nº UTENTE: <NUM_CARTAO> NIF: <NUM_CONTRIBUINTE> 

BI / CC / P: <BI_NUMERO> Nº TELEMÓVEL: < > 
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Calendário Anual de Atividades 
As atividades regulares (Escola de Natação, Desportos Coletivos, 
Desportos de Combate, Atletismo e Aulas de Grupo Reservadas) 
encerram durante o mês de agosto, recomeçando no dia 1 de setembro. 
Estão previstos alguns dias de encerramento, para além dos feriados e 
tolerâncias de ponto, os quais serão divulgados em tempo útil no sítio do 
EULisboa (www.estadio.ulisboa.pt), bem como nas instalações 
desportivas do Campus da Cidade Universitária e do Campus da Ajuda. 

 
Preços: Os preços em vigor são aprovados pelo Conselho de Gestão da 
Universidade de Lisboa (CGUL), podendo ser atualizados anualmente. 

 
Condições de Pagamento 
A inscrição em qualquer atividade regular exige o pagamento de uma 
anuidade, válida por um ano e sem direito a qualquer reembolso, podendo 
o preço da atividade ser pago mensalmente, semestralmente ou 
anualmente. 
Na modalidade de pagamento mensal, a mensalidade deve ser liquidada 
até ao final do mês anterior, sob pena do utente não poder aceder à 
instalação e não ser garantida a vaga na classe em que o utente está 
inscrito. 

 
Descontos de Quantidade - Pagamentos Antecipados 
Existem os seguintes descontos de quantidade para pagamentos 
antecipados: 5% - semestral; 10% - anual, sem direito a reembolso, 
créditos, suspensões ou cancelamentos. Em caso de mudança de 
atividade ou alteração da frequência, os descontos de quantidade 
realizados mantêm-se até ao momento da alteração, sendo as condições 
posteriores definidas em função das regras em vigor no regulamento e no 
presente contrato de adesão. 

 
Desconto “Família” 
A adesão ao desconto “Família” não permite acumular com qualquer outro 
desconto, só sendo possível aos utentes do segmento “outros utentes”. O 
desconto “Família” só inclui os seguintes familiares diretos: cônjuge, pais, 
filhos ou irmãos. Cada membro da família, enquanto se mantiver ativo, 
“contribui” com um desconto de 10% na mensalidade do titular, disponível 
em crédito no mês seguinte. 

 
Formas de Pagamento 
- Presencialmente, na Secretaria do EULisboa (Complexo de Piscinas) 
em numerário, cheque ou sistema Multibanco (MB), incluindo MBWAY ou 
cartão de crédito, ou ainda nas várias receções exclusivamente em 
sistema Multibanco (MB); 
- Pagamentos de serviços no Portal do Desporto, Saúde e Bem-Estar, 
através da emissão de referências MB, MBWAY ou cartão de crédito.   

 
Alterações de Horário ou Classe 
Os pedidos dos utentes para alterações de atividade, horário e/ou classe, 
devem ser feitos em formulário próprio. 

 
Pedido de Suspensão 
Apenas é aceite um pedido de suspensão por ano de adesão, com 
manutenção de vaga, em formulário próprio, por motivos clínicos 
devidamente comprovados através de atestado médico válido, no prazo 
máximo de oito dias após a ocorrência. O período mínimo de suspensão 
é de um mês, sendo o máximo três meses contínuos ou seguidos. 

Devoluções aos Utentes 
Só são autorizadas devoluções aos utentes por razões imputáveis ao 
EULisboa / ULisboa, sendo obrigatório a sua solicitação através de 
requerimento próprio, abrangendo unicamente as mensalidades pagas e 
não utilizadas. No caso de retratação contratual por parte do utente, nos 
termos previstos na legislação em vigor, só é devolvido o valor 
correspondente às mensalidades pagas e não utilizadas. 

 
Aptidão para a Prática Desportiva 
Nos termos previstos na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, os utentes 
assumem com a sua assinatura no presente contrato de adesão, a 
responsabilidade e especial obrigação de assegurarem, previamente, não 
terem quaisquer contraindicações para a prática da atividade física e 
desportiva em que se inscrevem. 

 
Seguro Desportivo 
A adesão ao seguro desportivo de grupo realiza-se no ato da inscrição. 
Ficam isentos da obrigação de aderir a este seguro os utentes que façam 
prova, mediante certificado emitido por um segurador, de que estão 
abrangidos por uma apólice que garanta o nível de cobertura legal igual 
ou superior ao mínimo legalmente exigido, nos termos previstos no 
Decreto-Lei n.º 10/2009, de 12 de janeiro. 

 
Cartão de Utente 
O Cartão de Utente é pessoal e intransmissível, sendo o elemento de 
identificação que permite o acesso às instalações desportivas do 
EULisboa. A emissão de 2.ª via de Cartão de Utente, por motivos 
imputáveis ao utente, implica o seu pagamento de acordo com a tabela 
de preços em vigor. 

 
Furtos ou Danos 
O EULisboa não se responsabiliza por quaisquer furtos ou danos que 
possam ocorrer nos parques de estacionamento, bem como no interior 
das suas instalações desportivas. 
 
Parques de estacionamento 
Os parques de estacionamento do Complexo de Piscinas e do Pavilhão 
n.º 3 são destinados para uso dos utentes, durante o horário de prática da 
atividade física e/ou desportiva, devendo ser respeitado os espaços 
definidos para parquear as viaturas. O não cumprimento das regras de 
utilização pode levar à proibição de entrada nos referidos parques.     

 

Condições de Utilização 
Ao assinar o presente contrato de adesão, o utente assume a 
responsabilidade pessoal de conhecer e cumprir o Regulamento Geral de 
Utilização das Instalações Desportivas do EULisboa, bem como os 
Regulamentos Específicos às instalações desportivas utilizadas. 

 
Eu, abaixo assinado, tendo lido as condições e informações gerais deste 
contrato de adesão, declaro aceitá-las de forma livre e voluntária, 

 
Assinatura (do próprio ou encarregado de educação em caso de menor): 

 
   
____________________________________________________________ 

Data de adesão:  / /20   

 


