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DESTINO 

      A       DE ___ DE 2022 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÕES 

 

Eu,__________________________________________________________________ ,                                       

portador do Cartão de Cidadão n.º________________________, e        participante no 

programa “____________________________________________________________”, 

que decorrerá em ____________________ de_____ a _____ de ____________de 2022, 

declaro que: 

1) Estou consciente dos riscos que a participação no programa acarreta e aceito a 

responsabilidade pelos mesmos, ilibando a Early Bird e o seu parceiro local e seus 

colaboradores de toda a responsabilidade por danos sofridos que não resultem 

de culpa dos mesmos. 

 

2) Comprometo-me a cumprir as leis do país de destino, as instruções dadas pelo 

parceiro local da Early Bird e o(s) código(s) de conduta que me seja(m) 

apresentado(s) pelos mesmos. 

 

 

3) Assumo toda e qualquer responsabilidade decorrente dos atos praticados 

durante a participação no programa, comprometendo-me a indemnizar 
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integralmente todos os danos e despesas causados à Early Bird ou a terceiros pela 

minha atuação, designadamente os que decorram da eventual cessação da minha 

participação no programa por incumprimento das regras. 

 

4) Autorizo que, em caso de doença ou acidente, sejam tomadas as medidas de 

urgência médicas ou cirúrgicas que forem julgadas convenientes, bem como a 

eventual hospitalização, aceitando que as despesas do tratamento sejam 

suportadas por mime posteriormente reembolsadas pelo seguro, até ao limite do 

contrato. 

 

5) Autorizo que a Early Bird, Lda., pessoa coletiva n.º 514678593, proceda ao 

tratamento dos meus dados pessoais, exclusivamente para os fins de envio, por 

diversos meios, de informações relativas à atividade por si desenvolvida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________       _________________________________ 

Nome do participante                   Assinatura do participante 

 

 

 

 

______________ , _ _ /_ _/_ _ _ _ 
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CÓDIGO DE CONDUTA 

Os nossos programas visam proporcionar experiências seguras, enriquecedoras e 

agradáveis para todos, o que apenas é possível se determinadas regras forem cumpridas. 

Sem prejuízo de quaisquer regras específicas a ser definidas antes ou no decorrer da 

viagem pela Early Bird ou pelo nosso parceiro local, as seguintes regras devem ser 

cumpridas por todos os participantes. 

 

DURANTE A REALIZAÇÃO DO NOSSO PROGRAMA É ESTRITAMENTE PROIBIDO:  

• O consumo de estupefacientes 

• Qualquer tipo de violência, física ou psicológica 

• O desrespeito pela lei portuguesa e do país onde o programa se desenrola 

• O desrespeito pelas regras específicas de cada programa e pelas orientações 

dadas pela Early Bird e pelos membros do staff local 

• O desrespeito por qualquer pessoa e pela cultura, costumes e religiões locais 

• O uso de linguagem desapropriada, verbal ou gestual 

• Causar danos materiais a qualquer bem alheio 

 

OS PARTICIPANTE DEVEM: 

• Ser cordiais e respeitosos para com os restantes participantes, o staff local e todas 

as pessoas com quem se relacionem durante o programa 

• Seguir todas as instruções dadas pelo staff local 

• Usar sempre todos os sistemas de segurança colocados ao seu dispor durante o 

programa, incluindo cinto de segurança, capacete, luvas, etc.  

• Ter uma atitude ambientalmente responsável 

• Ser pontuais 

• Reportar imediatamente ao staff local ou aos responsáveis pela Early Bird 

qualquer tipo de problema suscetível de afetar a qualidade do programa ou a sua 

segurança ou bem-estar  

• Ser responsáveis por todos os seus documentos, incluindo o passaporte, quer no 

aeroporto e no avião, quer no destino. 

Os participantes que desrespeitem o presente Código de Conduta são responsáveis por 

todos os danos e despesas decorrentes da sua conduta. Caso a gravidade do 

comportamento o justifique, a Early Bird ou o parceiro local podem decidir a cessação da 
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participação no programa e o regresso do participante a casa, a expensas suas e sem 

reembolso do preço pago. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________       _________________________________ 

Nome do participante                   Assinatura do participante 

 

 

 

 

______________ , _ _ /_ _/_ _ _ _ 

 


