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PARQUE DE CAMPISMO E CARAVANISMO *** 
QUINTA DE PENTIEIROS 

REGUlAMENTO INTERNO 

Enquadramento 

Os parques de campismo e caravanismo sao 

empreendimentos turisticos de acordo com o disposto no 

Decreto-lei 39/2008, de 7 de mar~o, alterado pelo 

Decreto-lei 228/2009, de 14 de setembro, pelo Decreta

lei 15/2014, de 23 de janeiro e pelo Decreto-lei 

185/2015, de 3 de setembro, a cujas disposi~oes estao 

sujeitos, bern como ao disposto na Portaria 1320/2008, de 

17 de novembro. 

Nos termos desta Portaria, os parques de campismo e de 

caravanismo devem ter um regulamento interno 

elaborado pela respetiva entidade exploradora. 

Partindo destas premissas e elaborado, ao abrigo de 

competencia regulamentar propria prevista no artigo 

2412 da Constitui~ao, conjugado com alinea k} do numero 

1 do artigo 332 da lei 75/2013, de 12 de setembro, 

observando a legisla~ao em vigor, e aprovado o seguinte 

regulamento interno. 

CAPfTUlO I 

Disposi~oes genericas 

Artigo 1.!! 

Ambito e gestao 

1. 0 Parque de Campismo e Caravanismo da Quinta de 

Pentieiros, ad iante designado por PCQP, destina-se a 

pratica de campismo e caravanismo, bern como outras 

manifesta~oes conexas, nas modalidades de ferias, fins de 

semana ou campismo itinerante, sendo a sua gestao da 

responsabilidade da Camara Municipal de Ponte de lima, 

que assim assume a condi~ao de entidade exploradora. 

2. A Camara Municipal, se assim o entender, podera 

conceder a explora~ao do empreendimento a outra 

qualquer entidade com a qual venha a celebrar acordo ou 

protocolo. 

3. 0 Presidente da Camara Municipal de Ponte de lima 

designara um responsavel pelo PCQP. 

Artigo 2.!! 

Objetivo 

0 presente regulamento visa estabelecer as normas 

relativas a utiliza~ao e funcionamento do PCQP, em 

cumprimento da legisla~ao em vigor, procurando garantir 

que a pratica e modalidades, referidas no artigo anterior, 

decorram em harmonia e no maior respeito com os 

demais utentes e dos objetivos definidos para o 

empreendimento. 

Artigo 3.!! 

Perfodo de funcionamento 

1. 0 PCQP funciona durante todo o ano, com exce~ao 

para os perfodos compreendidos: 

a} Entre as 21h:OOm do dia 21 de dezembro e 

as 09h:00m do dia 26 de dezembro, quando 

o dia de Natal coincida com uma ter~a -feira; 

b) 

c) 

d) 

Entre as 21h:00m do dia 22 de dezembro e 

as 09h:OOm do dia 26 de dezembro, quando 

o dia de Natal coincida com uma segunda

feira; 

Entre as 21h:OOm do dia 23 de dezembro e 

as 09h:OOm do dia 27 de dezembro, quando 

o dia de Natal coincida com um sabado; 

Entre as 21h:00m do dia 23 de dezembro e 

as 09h:OOm do dia 26 de dezembro, nos 

restantes casos. 

2. Para efeitos de funcionamento e de apl ica~ao do 

tarifario do PCQP, consideram-se tres epocas: 

e) Epoca alta; 

f) 

g) 

Epoca media; 

Epoca baixa. 

3. Os periodos de tempo correspondentes as epocas 

referidas no numero anterior, bern como o horario de 

funcionamento da rece~ao, sao estabelecidos pela 

entidade exploradora e afixados de forma visfvel na 

mesma. 

Artigo 4.!! 

Perlodo de silencio 

1. No PCQP o perfodo de si lencio vigora, diariamente, das 

OOh:OOm as 08h:00m. 



2. Durante o periodo de silencio e proibida a entrada e 

circula~ao de viaturas no PCQP, podendo, em caso de 

manifesta e comprovada necessidade, ser autorizada a 

sa ida de viaturas do mesmo. 

Artigo 5.!! 

Tarifas 

1. As tarifas diarias de utiliza~ao do PCQP constam da 

tabela afixada na rece~ao do mesmo e sao as constantes 

no anexo I do presente regulamento. 

2. As tarifas previstas no anexo I serao atualizadas, 

ordinaria e anualmente, em fun~ao da taxa de i nfla~ao 

publicada pelo Institute Nacional de Estatfstica (por 

aplica~ao do fndice de Pre~os ao Consumidor, sem 

habita~ao) relativa ao perlodo de novembro a outubro, 

inclusive, dos exercfcios anteriores aquele em que a 

atualiza~ao produzira efeitos. 

3. A atualiza~ao a que alude o numero anterior devera ser 

feita nos documentos previsionais. 

4. Os valores resultantes da atualiza~ao efetuada nos 

termos do numero 2 serao arredondados para a segunda 

casa decimal para 0 multiple de 0,05 € mais proximo. 

5. Sem prejufzo das atualiza~oes anuais previstas no 

numero 2, a Camara Municipal pode proceder a 

atua liza~ao dos valores das tarifas sempre que o 

considere justif icado. 

6. 0 valor total de cada estadia e calculado com recurso a 

soma das tarifas aplicaveis, tendo em cons idera~ao o 

numero de noites previstas, sendo liquidado, 

obrigatoriamente, no momenta da admissao (check-in). 

7. Nos termos do numero anterior nao havera Iugar a 

restitui~ao das importancias liquidadas, inclusive nos 

casas em que se verifique, independentemente da causa, 

o check-out antecipado. 

8. Caso a estadia seja prolongada, o pagamento da noite 

ou noites adicionais e, obrigatoriamente, feito ate as 

12h:OOm do ultimo dia pago. 

9. A utiliza~ao do PCQP porum perfodo inferior a 24 horas 

implica o pagamento das tarifas correspondentes a uma 

estadia. 

10. A safda (check-out) do PCQP tera que verificar-se, 

impreterivelmente, ate as 19h:OOm, do ultimo dia pago. 

11. Aos campistas que nao respeitem, por excesso, os 

horarios referidos nos numeros 8 e 10, sera cobrado o 

pre~o adicional de uma estadia. 

CAPfTU LO II 

Do acesso e da admissao 

Artigo 6.!! 

Acesso 

1. 0 acesso ao PCQP e livre, salvo o disposto nos numeros 

seguintes. 

2. Pode ser recusado o acesso ao PCQP a: 

a) Todo e qualquer individuo ou grupo de 

indivfduos que nao reunam as condi~oes exigidas no 

artigo seguinte; 

b) Todo e qualquer indivfduo quando atingida a 

lota~ao do PCQP e quando houver Iugar a afeta~ao total 

do PCQP, prevista no numero 10 do presente artigo, 

excetuando-se os utentes que tenham aderido a servi~os 

criados ao abrigo do disposto no numero 9 do presente 

artigo; 

c) lndividuos em estado de embriagues, bem 

como outros que apresentem quaisquer altera~oes 

comportamentais que possam colocar em risco a 

harmonia e ordem publica e sanitaria no PCQP. 

3. Pode ser recusada permanencia no PCQP a: 

a) Todo e qualquer campista que desrespeite os 

preceitos estabelecidos no presente regulamento e que 

nao cumpra como disposto nos artigos 13.!! e 14.Q; 

b) Campistas, por periodos superiores a 15 dias 

consecutivos, excetuando-se os campistas que tenham 

aderido a servi~os criados ao abrigo do disposto no 

numero 9 do presente artigo; 

c) A campistas menores de 18 anos sem a 

presen~a e permanencia, no PCQP, a tempo inteiro, de 

um campista adulto que por eles possa ser 

responsabilizado. 

4. Nos termos da alinea b) do numero anterior, uma nova 

admissao no PCQP s6 podera acontecer decorridos 15 

dias seguidos ap6s a ultima data de saida. 

5. Sem prejulzo do regime aplicado as visitas a campistas, 

o acesso ao PCQP, para fins diversos da pratica de 



campismo, esta condicionado a obten~ao previa de 

autoriza~ao do responsavel do empreendimento. 

6. Excluem-se do numero anterior, todos indivlduos que 

pretendam visitar o PCQP, com o fim de avaliar as 

condi~oes do mesmo para efeitos da pratica de campismo 

e caravanismo, desde que cumpram, cumulativamente, 

com as seguintes condi<;oes: 

a) Apresentar um documento de identifica~ao, 

por individuo, na rece~ao do PCQP, sendo que no caso de 

grupos apenas sera permitida a visita a 2 individuos; 

b) Comprometer-se a visitar o PCQP num periodo 

maximo de 10 minutos; 

c) Comprometer-se a respeitar e a cumprir como 

previsto no presente regu lamento. 

7. Nos termos do numero anterior, o nao cumprimento, 

por excesso, do tempo referido na alinea b), implicara o 

pagamento da tarifa cobrada as visitas, na epoca em 

causa, a cada individuo que tenha acedido ao PCQP. 

8. A entidade exploradora reserva o direito de: 

a) Condicionar o acesso, a permanencia e o 

perfodo de permanencia em certas zonas do PCQP; 

b) Definir a especifica localiza<;ao das areas 

determinadas ao estacionamento de veicu los, a 

montagem de tendas ou a coloca<;ao de caravanas, 

autocaravanas e atrelados tenda. 

9. Nos termos do numero anterior, a entidade 

exploradora pode ainda reservar ou limitar o acesso, no 

ambito de eventuais servi~os criados e associados a 
pratica de campismo, autocaravanismo e caravanismo, a 

determinadas areas, equipamentos e instala~oes do 

PCQP. 

10. 0 disposto no numero 1 nao prejudica a possibilidade 

da afeta<;ao, total ou parcial, do PCQP para a utiliza~ao 

exclusiva de participantes em iniciativas e ou eventos 

promovidos ou acolhidos pela entidade exploradora. 

Artigo 7.2 

Admissao de campist as e de instala<;oes/material 

1. A admissao de campistas ao PCQP, ocorrera logo que 

estejam reunidas todas as condi<;oes para o efeito 

exigidas pelo procedimento de check-in, ou seja, o 

procedimento de inscri<;ao para admissao ao 

empreendimento. 

2. 0 check-in e efetuado por trabalhador do PCQP, na 

rece<;ao, com recurso a software adequado que cria uma 

ficha de cliente associada a estadia na qual, em paralelo 

aos dados de identifica<;ao pessoal e fiscal do campista 

titular incluira, ainda, toda a informa<;ao sobre os 

eventuais averbados, material que constituira o seu 

acampamento e o material circu lante que pretenda 

introduzir no empreendimento, nomeadamente carros, 

motas, motorizadas e atrelados. 

3. Nos termos dos numeros anteriores, o campista titular 

tera, obrigatoriamente, que apresentar, no momento do 

check-in, o documento de ident i fi ca~ao pessoal, bilhete 

de identidade, cartao do cidadao ou passaporte. 

4. 0 procedimento de check-in nao sera efetuado caso OS 

documentos apresentados para o efeito estejam fora de 

validade ou se, em virtude do seu mau estado, nao 

permitirem visualizar corretamente a informa<;ao 

presente nos mesmos. 

5. No caso das caravanas e autocaravanas a entidade 

exploradora reserva o direito de exigir a apresenta~ao de 

documentos relativos a sua titularidade e ao seguro das 

mesmas. 

6. Para efeitos de emissao da fatura/recibo 

correspondente ao valor a pagar pela estadia, sera ainda 

obrigat6rio a apresenta<;ao do numero de identifica<;ao 

fiscal do campista titular. 

7. Finalizado o procedimento de check-in serao entregues, 

ao campista titular, os cartoes de controlo e os disticos, 

de acordo com o previsto no artigo 11.2, que a estadia 

implique. 

8. Nos termos do numero 2 designam-se averbados, as 

pessoas que fa<;am parte do agregado familiar do 

campista titular, nomeadamente conjuge, filhos solteiros, 

paise sogros. 

9. No caso de grupos, o check-in e realizado por pessoa 

responsavel pelo mesmo, sendo que serao os seus dados 

pessoais ou os mesmos e da entidade que representa, 

que figurarao da ficha de cliente associada a estadia. ) 

/ 



10. Nos termos do numero anterior sera entregue, no 

memento do check-in, uma lista nominal onde constarao 

todos os restantes membros do grupo. 

11. A admissao de menores de 18 anos s6 sera autorizada 

ap6s realiza~ao do check-in pelos seus pais, ou por outros 

adultos devidamente mencionados, pelos primeiros, que 

por eles possam ser responsabil izados. 

Artigo 8.!! 

Admissao de velculos 

1. Com exce~ao para a carga e descarga de material, que 

nao pode exceder os 15 minutos, apenas poderao ser 

admitidos no PCQP os vefculos que possuam o livre

transite. 

2. Todos OS vefculos que nao possuam livre-transite, 

atribuido no memento do check-in, e que forem 

encontrados dentro do PCQP ap6s o perfodo autorizado 

para a carga ou descarga de material, serao ad icionados a 
f icha da estadia do seu proprietario e, como tal, ficam 

sujeitos ao pagamento da correspondente tarifa diaria. 

3. Os veiculos admitidos apenas poderao ser estacionados 

no interior do alveolo atribuido. 

4. Sempre que o numero de vefculos exceda a capacidade 

do PCQP, podera a sua entrada ser interdita por razoes de 

seguran~a. 

5. A circula~ao de veiculos sem motor e condicionada, 

desde que nao interfira com o bem-estar e seguran~a dos 

demais campistas, podendo ser proibida sempre que as 

circunstancias o aconselhem. 

Artigo 9.!! 

Admissao de animais 

1. A admissao de animais de est i ma~ao (caes) ao PCQP s6 

podera verificar-se: 

a) Se a ra~a dos animais em causa nao for 

considerada perigosa; 

b) Mediante o pagamento da tarifa 

correspondente; 

c) Mediante o compromisso, se provocarem 

disturbios, como por exemplo ruido, que serao retirados 

de imediato do PCQP; 

d) Mediante o compromisso de que nunca 

permanecerao no PCQP sem que esteja presente o 

campista titular, responsavel do grupo ou outro individuo 

maior de idade, presente na ficha da estadia, que por eles 

se responsabilize; 

e) Mediante o compromisso que durante a sua 

permanencia no PCQP, a exce~ao de eventuais passeios 

acompanhados sempre pela trela, serao mantidos presos 

junto a insta l a~ao, no interior de alveolo; 

f) Mediante o compromisso por parte do o 

campista titular, responsavel do grupo ou outro individuo 

maior de idade, presente na ficha da estadia, que 

procedera a remo~ao, para local apropriado, dos dejetos 

do animal; 

g) Mediante o compromisso de que todos os 

eventuais estragos ou danos provocados pelos animais 

serao, integralmente, suportados pelo seu responsavel. 

2. A entidade exploradora reserva-se o direito de exigir a 

documenta~ao do animal que comprove o cumprimento 

das exigencias legais em materia de identifica~ao, registo 

e sanidade do mesmo. 

3. Com a devida exce~ao para OS caes guia, a entidade 

exploradora reserva-se o direito de limitar o numero de 

animais por processo, ou mesmo a proibi~ao da entrada 

dos mesmos pelo perfodo temporal que venha a ser 

definido. 

Artigo 10.!! 

Admissao de visitas 

1. Para efeitos do presente regu lamento, considera-se 

visita quem nao se encontrar munido de material de 

cam pismo. 

2. A visita s6 podera entrar e permanecer no PCQP 

durante o horario de funcionamento da rece~ao e, ainda, 

quando se verificarem cumulativamente as seguintes 

cond i~oes: 

a) Estar o campista titular a visitar no ato da 

inscri ~ao; 

b) Haver Iugar ao pagamento do correspondente 

valor da visita, no memento do check-in, consoante a 

mesma configure uma crian~a ou um adulto; 

c) Apresentar, na rece~ao, cartao de identificac;ao 

pessoal. 



3. Se a visita desejar pernoitar na instala~ao do campista 

titular visitado, devera comunicar tal facto a rece~ao, 

passando a visita a condi~ao de campista e, por 

conseguinte, havendo Iugar ao pagamento da respetiva 

tarifa. 

4. Nos termos do numero anterior, a visita que pernoite e 

deseje abandonar o PCQP, devera faze-lo ate as 19h:OOm 

do dia seguinte, sob pena do pagamento de nova tarifa. 

5. Todos os visitantes estao sujeitos ao disposto no 

presente regulamento. 

6. Quaisquer pertu rba~oes ou danos causados pelas 

visitas serao, em ultimo caso, da responsabilidade do 

campista titular visitado. 

7. A entidade exploradora reserva-se o direito de limitar o 

numero de visitas, recebidas diariamente por processo, 

ou mesmo a proib i~ao da entrada das mesmas pelo 

perfodo temporal que venha a ser definido. 

Artigo 11.!1 

Cartoes e disticos 

1. De acordo com o previsto no numero 7 do artigo 7.2, 

serao entregues, ao campista titular ou ao responsavel do 

grupo, os seguintes cartoes de controlo e dfsticos que 

deverao utilizar da seguinte forma: 

a) 0 cartao de controlo, um por campista 

presente na ficha de estadia e na lista nominal anexa, no 

caso especifico dos grupos, que acompanha sempre o seu 

titular e e pessoal e intransmissfvel; 

b) 0 livre-transito, exceto no caso das 

autocaravanas, que deve ser colocado no interior da 

viatura, junto ao para-brisas, de forma a ser visfvel do 

exterior; 

c) Os dfsticos das instala~oes e de material 

(tendas, caravanas, cozinhas, etc.) que devem ser 

colocados no material instalado, em local visfvel do 

exterior. 

2. Os cartoes de controlo, pessoais e intransmissfveis, e os 

dfsticos referidos no numero anterior serao, 

obrigatoriamente, devolvidos no momenta da safda 

definitiva do PCQP. 

3. 0 campista titular ou o responsavel do grupo devera 

informar imediatamente a rece~ao, com o objetivo da 

atualiza~ao da ficha de estad ia e da respetiva 

correspondencia ao nfvel de cartoes de controlo e 

dfsticos, quando se verificarem altera~oes no numero de: 

a) lnstala~oes; 

b) Numero de averbados ou numero de membros 

do grupo; 

c) Numero de vefculos. 

4. Os utentes deverao apresentar os cartoes de controlo e 

dfsticos sempre que estes lhes sejam solicitados, sendo 

que a inexistencia do(s) mesmo(s) sera motivo para o 

impedimenta da entrada de utentes e viaturas no PCQP. 

5. A perda ou extravio dos cartoes de controlo e de 

disticos implica o pagamento de uma tarifa de 5,00€, com 

IVA, por cada unidade. 

CAPITULO Ill 

Oireitos, deveres e obriga~oes, proib i~oes e 

responsabilidades 

Artigo 12.!! 

Direitos dos campistas 

Os campistas tem direito a: 

a) Conhecer previa mente as tarifas praticadas; 

b) Exigir a emissao de faturas/recibos referentes 

as valores pagos pelo utiliza~ao dos equipamentos e 

servi~os utilizados; 

c) Exigir a apresenta~ao do regulamento do 

PCQP; 

d) Exigir a apresenta~ao do livro de reclama~oes, 

mesmo no caso de expulsao do PCQP; 

e) Utilizar as instala~oes e servi~os da Qu inta de 

Pentieiros de acordo com o disposto presente 

regulamento e nos demais regulamentos e normas 

publicitadas; 

f) Receber visitas nas condi~oes previstas no 

artigo 10.2; 

g) Manter inviolaveis as respetivas insta la~oes de 

campismo, caravanismo e autocaravanismo, 

designadamente impedindo a entrada nas mesmas; 

h) Tomar parte nas iniciativas promovidas pelo 

PCQP, tendentes a ocupa~ao dos tempos livres, de acordo 

com o que para cada iniciativa for estabelecido. 



Artigo 13.!! 

Deveres e obriga~oes dos campistas 

1. Os campistas tem o dever e a obriga~ao de cumprir, 

cabalmente, com o disposto no presente regulamento, 

bem como de instruir os seus averbados e visitas, por 

quem sao, em ultimo caso, responsaveis, para 0 igual 

cumprimento do mesmo. 

2. Aos campistas, durante a sua estadia, obriga-se a: 

a) Acatarem, no interior do PCQP, a autoridade 

do responsavel pelo seu funcionamento, bem como dos 

t rabalhadores do mesmo; 

b) Cumprirem os preceitos de higiene adotados 

no PCQP, especialmente os referentes aos destines do 

lixo, de aguas e de sanitas quimicas, a lavagem e secagem 

de roupas, a admissao de animais e a preven~ao de 

doen~as contagiosas; 

c) lnstalarem o seu equipamento no alveolo que 

lhes seja atribuido, de modo a guardar a distancia minima 

de 1 metro para todos os limites do alveolo; 

d) Manterem o respetivo espa~o de 

acampamento, alveolo, e os equipamentos nele 

instalados em bom estado de conserva~ao, higiene e 

limpeza; 

e) Nao utilizar, inclusive de forma temporaria, 

qualquer area exterior ao alveolo que lhes foi atribuido; 

f) Absterem-se de quaisquer atos suscetfveis de 

incomodar os demais utentes, designadamente de fazer 

rufdo e de utilizar aparelhos de radio, televisao ou 

geradores durante o periodo de silencio fixado no 

presente regulamento; 

g) Cumprirem a sinaliza~ao do PCQP e as 

indica~oes dos seus trabalhadores, no que respeita a 

circula~ao e ao estacionamento de veicu los e a instala~ao 

de equipamentos de campismo; 

h) Pagarem a tarifa pelos servi~os utilizados, de 

acordo com o tarifario em vigor; 

j} Fazerem uma racional util iza~ao da eletricidade 

e da agua, de forma a evitar gastos exagerados ou 

desnecessarios. 

Artigo 14.!! 

Proibi~oes 

1. Aos campistas e estritamente proibida a montagem de 

tendas nos alveolos da zona destinada a coloca~ao de 

caravanas, autocaravanas e atrelados-tenda, bem como a 

co loca~ao de caravanas, autocaravanas e atrelados-tenda 

nos alveolos da zona destin ada a montagem e tend as. 

2. 0 disposto no numero anterior nao se aplica a 
instala~ao de tendas nos alveolos da zona destinada a 
coloca~ao de caravanas, autocaravanas e atrelados-tenda, 

desde que no processo/alveolo onde e pretendida a 

i nstala~ao da(s) tenda(s) esteja tambem admitida uma 

caravana, autocaravana ou atrelado-tenda. 

3. Nos termos do numero anterior, a verificar-se o check

out da caravana, autocaravana ou atrelado-tenda, tera 

obrigatoriamente, no mesmo memento, que se verificar o 

check-out da(s) tenda(s). 

4. Aos campistas e estritamente proibido: 

a) Usar de linguagem, vocabulario e atos que se 

afastem das normas de boa educa~ao e civismo; 

b) lntroduzirem pessoas e/ou animais no PCQP, 

sem que estejam reunidas todas as condi~oes previstas no 

ambito do procedimento de check-in; 

c) Util izarem de todo e qualquer equipamento e 

infraestrutura disponibilizada no PCQP sem ser para o fim 

a que a mesma se destina; 

d) Colocarem e usarem eletrodomesticos como 

sejam, maquinas de lavar e secar roupa, no interior e 

exterior da instala~ao, bem como, o uso de equipamentos 

de trabalho; 

e) Fazerem entrar, deterem e utilizarem botijas 

de gas convencionais no PCQP; 

f) Fazerem fogo fora dos locais destinados a esse 

fim, exceto no alveolo, em grelhadores em perfeitas 

cond i~oes e com todas as med idas de seguran~a 

associadas; 

g) Efetuarem lavagem de lou~a ou roupa durante 

o periodo de silencio; 

h) lavarem lou~a ou roupa no interior dos 

balnearios, bem como nas areas destinadas a insta la~a 

do material de campismo; 



PISCINA DA QUINTA DE PENTIEIROS 

REGULAMENTO 

Enq uad ramento 

De acordo com o disposto no Decreto-Lei 385/99, de 28 

de setembro, na Directiva CN0/93, de 24 de maio e na 

Portaria 311/2015, de 28 de setembro com a reda~ao 

conferida pela Portaria 168/2016 de 16 de junho e 

elaborado o seguinte regulamento interne da piscina da 

Quinta de Pentieiros, ao abrigo de competencia 

regulamentar pr6pria prevista no artigo 241!! da 

Const itui~ao, conjugado com alfnea k) do numero 1 do 

artigo 332 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, observando 

a legisla~ao em vigor. 

Artigo 1.!! 

Ambito e Gestao 

1. A piscina da Quinta de Pentieiros, integrada no Parque 

de Campismo da Quinta de Pentieiros (PCQP), destina-se 

unica e exclusivamente a atividades de recreio, sendo a 

sua gestao da responsabilidade da Camara Municipal de 

Ponte de Lima. 

2. A piscina, considerada como uma piscina de uso publico 

ao ar livre, e composta por dois tanques: 

a) Tanque de recreio; 

b) Tanque infantil ou chapinheiro. 

3. 0 Presidente da Camara Municipal designara o 

responsavel tecnico pela piscina. 

Artigo 2.!! 

Objetivo 

0 presente regulamento visa estabelecer as normas 

relativas a utiliza~ao e funcionamento da piscina da 

Quinta de Pentieiros, adiante designada por piscina, em 

cumprimento da legisla~ao aplicavel e dos objetivos 

definidos para a mesma. 

Artigo 3.!! 

Perfodo e horario de funcionamento 

1. A piscina funciona, anualmente, no perfodo 

compreendido entre os dias 1 de junho e 30 de setembro. 

2. Nos termos do numero anterior, a piscina funciona 

diariamente no horario compreendido entre as 10h:30m e 

as 13h:OOm e entre as 15h:OOm e as 19h:00m. 

3. 0 perfodo e horario de funcionamento da piscina 

poderao ser alterados pela Camara Municipal de Ponte de 

Lima. 

Artigo 4.!! 

Tarifas 

1. As tarifas de utiliza~ao da piscina sao as constantes no 

anexo I do presente regulamento. 

2. As tarifas previstas no anexo serao atualizadas, 

ordinaria e anualmente, em fun~ao da taxa de infla~ao 

publicada pelo Institute Nacional de Estatistica (por 

aplica~ao do rndice de Pre~os ao Consumidor, sem 

habita~ao) relativa ao perfodo de novembro a outubro, 

inclusive, dos exerdcios anteriores aquele em que a 

actuallza~ao produzira efeitos. 

3. A atualiza~ao a que alude o numero anterior devera ser 

feita nos documentos previsionais. 

4. Os valores resultantes da atualiza~ao efectuada nos 

termos do numero 2 serao arredondados para a segunda 

casa decimal para 0 multiplo de 0,05 € mais proximo. 

5. Sem prejufzo das atualiza~oes anuais previstas no 

numero 2, a Camara Municipal pode proceder a 

atua l iza~ao dos valores das Tarifas sempre que o 

considere justificado. 

6. Os utentes do PCQP, das i n stala~oes de alojamento do 

PCQP e do Albergue da Quinta de Pentieiros, bern como 

os utentes das casas de campo geridas pela Camara 

Municipal estao isentos do pagamento das tarifas devidas 

pela utiliza~ao da piscina. 

Artigo 5.!! 

Lota~oes 

Observando ao disposto na Directiva CN0/93 vigoram, na 

piscina, as seguintes lota~oes : 

a) Lota~ao de servi~o: 84 utentes; 

b) Lota~ao instantanea: 146 utentes; 

c) Lota~ao diaria : 584 utentes. 

Artigo 6.!! 

Acesso e permanencia 

1. 0 acesso a piscina e livre salvo 0 disposto nos numeros 

seguintes. 

2. Pode ser recusado o acesso ou a permanencia a: 



a) lndivfduos que, de alguma forma, possam 

colocar em causa a ordem sanitaria da piscina; 

b) lndivfduos em estado de embriagues, bem 

como outros que apresentem quaisquer alterac;oes 

comportamentais que possam colocar em risco a 

harmonia e ordem publica na piscina; 

c) lndividuos que perturbem o normal 

funcionamento da piscina; 

d) Todo e qualquer indivfduo que nao reuna as 

condic;oes exigidas no artigo seguinte, 

e) 0 acesso a menores de 18 anos, exceto 

aqueles que estejam inclufdos no check-in do PCQP, sem 

acompanhamento permanente de um adulto que por eles 

se responsabilize. 

4. Nos termos da alinea e) do numero anterior, ao adulto 

ou aos adultos que ingressem no recinto da piscina 

obrigam-se ao pagamento da tarifa equivalente a 

utilizac;ao da piscina. 

5. 0 acesso pode ainda ser recusado por razoes 

relacionadas com a: 

a) Qualidade da agua; 

b) Necessidade de proceder a determinadas 

operac;oes de manutenc;ao; 

c) Lotac;ao definida para a piscina. 

6. A permanencia na piscina pode ser recusada a todo e 

qualquer indivfduo que desrespeite os preceitos 

estabelecidos no presente regulamento, nomeadamente 

o disposto nos artigos lO.Q e ll.Q. 

Art igo 7.2 

Admissao a piscina 

1. A admissao a piscina, verificada essa possibilidade de 

acordo com o previsto no artigo anterior, nos casos em 

que ha Iugar a aplicac;ao de tarifa, ocorrera logo que 

efetuado o pagamento da mesma correspondente ao tipo 

de utilizador e de utilizac;ao e a epoca em causa e 

entregue(s) o(s) respetivo(s) bilhete(s). 

2. Nos termos do numero anterior existem dois tipos de 

utilizadores: i) os utentes do PCQP e das Casas de Abrigo, 

cujo acesso e gratuito e ii) os demais utentes, cujo acesso 

e pago de acordo como tarifario presente no anexo I. 

3. Aos demais utentes, referidos no numero anterior, 

obriga-se a imediata salda do recinto da piscina, bem 

como a imediata saida da Quinta de Pentieiros, nos 

horarios de interrupc;ao diaria de funcionamento e fecho 

da piscina, de acordo com o estipulado no numero 2 do 

artigo 3.Q. 

4. Nos termos do numero anterior o reingresso na Quinta 

Pentieiros e na piscina, terminado o perlodo diario de 

interrupc;ao da piscina, s6 podera ocorrer no momenta da 

reabertura da piscina, ou seja, as lSh:OOm. 

Artigo 8.!! 

Admissao de animals 

A admissao de animais de estimac;ao e estritamente 

proibida, salvo caes guia, que ainda assim s6 podera 

ocorrer: 

a) Se as rac;as em causa nao forem consideradas 

perigosas; 

b) Mediante o compromisso de que nunca 

permanecerao na piscina que esteja o responsavel pelo 

mesmo; 

c) Mediante o compromisso, se provocarem 

disturbios, como por exemplo rufdo, que serao retirados 

de imediato do recinto da piscina; 

d) Mediante o compromisso de que todos os 

eventuais estragos ou danos provocados pelos animais 

serao, integralmente, suportados pelo seu responsavel. 

Artigo 9!! 

Direitos dos utent es 

1. Uma vez admitidos na piscina, os utentes tem direito a: 

a) Utilizar o equipamento e instalac;oes anexas de 

acordo como disposto no presente regu lamento; 

b) Conhecer previamente as tarifas praticadas; 

c) Exigir a emissao de faturas/recibos referente 

ao valor pago pela utilizac;ao do equipamento; 

d) Exigir a apresentac;ao do regulamento da 

piscina e do PCQP; 

e) Exigir a apresentac;ao do livro de reclamac;oes, 

mesmo em caso de expu lsao. 



Artigo 10!! 

Deveres e obriga~oes dos utentes 

1. Os utentes da piscina tem o dever e a obriga~ao de 

cumprir, cabalmente, com o disposto no presente 

regu lamento, bem como, de instruir os seus 

acompanhantes menores, por quem sao, em ultimo caso, 

responsaveis, para o igual cumprimento do mesmo. 

2. Aos utentes da piscina, a utiliza~ao da piscina e 

permanencia no recinto da mesma devem: 

a) Acatar a autoridade dos responsaveis pelo 

funcionamento do recinto e pela vigilancia da piscina; 

b) Usar roupa e cal~ado apropriado; 

c) Abster-se de quaisquer atos suscetiveis de 

incomodar a vizinhan~a; 

d) Fazer uma racional utiliza~ao da agua, nas 

instala~oes sanitarias, de forma a evitar gastos 

exagerados ou desnecessarios. 

3. Aos demais utentes, identificados no ii) do numero 2 do 

artigo 7.2, obriga-se ao: 

a) Pagamento as tarifas correspondentes a 
utiliza~ao da piscina, de acordo com o tarifario em vigor; 

b) Abandono do recinto da piscina e da Quinta de 

Pentieiros nos horarios de fecho da mesma. 

4. Aos utentes da piscina, durante a utiliza~ao da piscina e 

permanencia no recinto da mesma, obriga-se: 

a) A apresenta~ao em cada entrada, ao nadador

salvador, dos bilhetes/cartoes que permitem a admissao 

na piscina; 

b) Ao cumprimento dos preceitos de higiene 

adotados na mesma, especia lmente os re ferentes aos 

destinos do lixo e a admissao de anima is; 

c) Ao cumprimento das normas de utiliza~ao da 

piscina publicitadas a entrada da mesma. 

d) Ao uso chuveiro e lava-pes antes de entrada 

nos tanques. 

Artigo 11.!! 

Proibi~oes 

1. Aos utentes da piscina e, estritamente, proibido: 

a) Usar de linguagem, vocabulario e atos que se 

afastem das normas de boa educa~ao e civismo; 

b) lntroduzirem pessoas e/ou animals no piscina, 

sem que estejam reunidas todas as condi~oes previstas 

para o acesso e admissao a mesma; 

c) Utilizarem de todo e qualquer equipamento e 

infraestrutura disponibilizada na piscina e i nstala~oes 

anexas sem ser para o fim a que a mesma se destina; 

d) Transporem as portoes e vedar;oes existentes 

na piscina; 

e) Correr no cais de acesso a piscina; 

f) Saltar e mergulhar; 

g) A pnitica de jogos ou atividades na piscina que 

molestem ou incomodem os outros utentes; 

h) Projetar agua para fora da piscina; 

i) Beber e comer dentro dos tanques da piscina; 

j) Fumar e consumir bebidas alco61icas no 

recinto; 

k) Levar objetos cortantes ou pontiagudos para a 

piscina. 

2. Aos demais utentes, identificados no ii) do numero 2 do 

artlgo 7.2 e, estritamente, proibido o acesso a outro local 

da Quinta de Pentieiros que nao o recinto da piscina. 

3. E ainda proibida a utiliza~ao do chapinheiro por utentes 

com idade superior a 5 a nos. 

4. Nos termos do numero anterior a utilizar;ao do 

chapinheiro por utentes com idade inferior a 5 anos e alvo 

de cobranr;a da respetiva tarifa, quando aplicavel. 

Artigo 12.!! 

Responsabilidade 

1. Todos os acidentes provocados por utentes, sao da sua 

unica e exclusiva responsabilidade ou, no caso de utentes 

menores, dos correspondentes adultos responsaveis. 

2. Todos os danos ou prejuizos causados pelos utentes em 

instala~oes, equipamentos e materials existentes na 

piscina e instalar;oes sanitarias serao obrigatoriamente 

repostos pelos mesmos observando, para o efeito, a sua 

si tuar;ao e estado inicial. 

3. Nos termos do numero anterior, caso nao seja viavel a 

reposi~ao da situa~ao e estado inicial pelos utentes, a 

Camara Municipal encarregar-se-a 

repos i~ao enviando, posteriormente, 



utente para que proceda ao pagamento do custo total da 

reposi~ao. 

4. E da responsabi lidade dos utentes responsaveis por 

menores de idade, a i nstru~ao dos mesmos sabre a 

informa~ao contida no presente regulamento. 

Artigo 13.2 

Responsabilidade por danos ou prejufzos 

A Glmara Municipal nao se responsabiliza pela ocorrencia 

de danos e furtos em objectos perten~a dos utentes da 

piscina. 

Artigo 14.2 

lnfraestruturas e equipamentos da piscina 

A piscina dispoe de: 

a) Recinto com tanque de recreio, chapinheiro e 

area verde envolvente; 

b) Chuveiro e lava-pes; 

c) l nstala~oes sanitarias; 

d) Sistema de abastecimento de agua com 

recurso a agua proveniente da rede publica e de mina; 

e) Dispositivos de controlo da qualidade da agua 

que garantem as adequadas caracterfsticas ffsico-qufmicas 

e bacteriol6gicas da mesma; 

f) Posta de piscina, com os materials, 

equipamentos e produtos exigidos pela Portaria 

311/2015, de 28 de setembro com a reda~ao conferida 

pela Portaria 168/2016 de 16 de junho. 

Artigo 15.!! 

Responsavel tecnico, vigilancia e assistencia a banhistas 

1. A piscina ficara sob a responsabilidade tecnica de 

trabalhador designado para o efeito pelo Presidente da 

Camara Municipal. 

2. Durante o horario de funcionamento da piscina, 

havendo Iugar a admissao de demais utentes, 

identificados no ii) do numero 2 do artigo 7.!!, a vigilancia 

e assistencia a banhistas e assegurada por nadador 

salvador, de acordo com o exigido na Portaria 311/2015, 

de 28 de setembro, com a reda~ao conferida pela Portaria 

168/2016 de 16 de junho. 

3. Nos termos do artigo 23.2 da Portaria 311/2015, de 28 

de setembro, com a reda~ao conferida pela Portaria 

168/2016 de 16 de junho, a verificar-se a ut i liza~ao 

exclusiva da piscina pelos utentes do Parque de 

Campismo, podera nao ser garantida a vigilancia e a 

assistencia a banhistas por nadador salvador. 

4. Fora do horario funcionamento da piscina e, sempre 

que se impuser, existe urn monitor, que coadjuva o 

responsavel tecnico, procurando garantir o correto 

funcionamento dos sistemas de abastecimento de agua e 

dos dispositivos de controlo da qualidade da agua. 

Artigo 16.2 

Servi~o de limpeza, recolha e remo~ao de lixo 

1. 0 recinto e as instala~oes sanitarias sao limpos, 

diariamente, pelo servi~o de limpeza. 

2. A piscina e alvo, por parte do monitor referido no 

numero 4 do artigo anterior, da realiza~ao de tarefas de 

asp ira~ao e de limpeza dos filtros do sistema de 

bombagem de agua para a mesma. 

3. A recolha e remo~ao do lixo sao efetuadas diariamente. 

Artigo 17.!! 

Analises 

1. Os tanques da piscina sao alvo da realiza~ao de analises 

ffs ico-qufmicas e microbiol6gicas, duas vezes por mes, por 

empresa habilitada para o efeito e por ordem do 

Delegado de Saude local. 

2. Os resultados das ana lises sao afixados de forma visfvel, 

em local proprio, no recinto da piscina. 

Artigo 18.!! 

Competencia da fiscaliza~ao 

Sem prejufzo das competencias atribufdas por lei a outras 

entidades, a fisca l iza~ao do cumprimento do disposto no 

presente regu lamento compete a Camara Municipal e 

servi~os designados pela mesma. 

Artigo 19.2 

Contraordena~oes 

1. Constitui contraordena~ao a viola~ao do disposto no 

presente regulamento. 

2. As contraordena~oes previstas no numero anterior sao 

punidas com a coima entre o mfnimo equivalente a um 

decimo do salario mfnimo nacional e o maximo 

equivalente a cinco sa Iarios mfnimos nacionais. 

3. A moldu ra abstrata eleva-se para o dobra quando o 

arguido for uma pessoa coletiva, ou quando, sendo uma 



pessoa singular exista reincidencia, no respeito pelos 

limites legais. 

4. A tentativa e a negligencia sao punfveis. 

5. 0 produto das coimas aplicadas constitui receita da 

Clmara Municipal. 

Artigo 20.!! 

Processo de contraordena~ao e ap lica~ao de coimas 

1. A decisao sobre a instaura~ao do processo de contra

ordena~ao e aplica~ao das coimas e da competencia do 

Presidente da Camara. 

2. 0 produto das coimas, mesmo quando estas sejam 

fixadas em jufzo, constitui receita da Camara Municipal. 

Artigo 21.!! 

Responsabilidade solidaria 

Sao considerados solidariamente responsaveis como 

arguidos, nos processes de contra-ordena~ao instaurados 

por viola~ao das normas do presente Regulamento, 

aquele que e 0 proprietario do animal e 0 seu possuidor, 

ainda que eventual. 

Art igo 22.!! 

M edida da coima 

1. A determ i na~ao da medida da colma far-se-a em 

fun~ao da gravidade da contraordena~ao, da culpa, da 

situa~ao econ6mica do agente e do beneffcio econ6mico 

que este retirou da pratica da contra-ordena~ao; 

2. Sem prejufzo do disposto no Regime Geral de Contra

Ordena~oes e dentro da moldura abstratamente 

aplicavel, referida no artigo 19!!, a coima deve exceder o 

beneffcio econ6mico que o agente retirou da pratica da 

contra-ordena~ao . 

Artigo 23.!! 

San~oes 

1. Sera impedida a permanencia na piscina a todo aquele 

que, depois de advertido, nao observe o disposto neste 

regulamento ou demais disposi~oes legals vigentes, sem 

prejufzo da aplica~ao das contraordena~oes que ao caso 

couberem. 

2. 0 nadador-salvador, o responsavel tecnico e/ou o 

monitor, podem solicitar o auxflio das autoridades 

policiais para fazer cumprir as determ i na~oes impostas 

nos termos do numero anterior. 

Artigo 24.!! 

Casos omissos 

1. Os cases omissos serao resolvidos pela Camara 

Municipal, tendo em aten~ao os principles expresses no 

presente regulamento e na legisla~ao em vigor. 

2. 0 responsiiVel tecnico, designado de acordo com o 

artigo 1.!!, pode estabelecer provisoriamente as regras a 

adoptar no sentido do uso adequado da piscina, quando 

tal se mostre necessaria para assegurar a ordem interna e 

o respeito pelos objectives e principios expresses no 

presente regu lamento. 

Artigo 25.!! 

Entrada em vigor 

0 presente regulamento, depois de aprovado pela 

Camara Municipal, entra em vigor no prazo de quinze dias 

seguidos ap6s a sua publicita~ao nos termos legals. 



i) Lavarem vefculos e material de campismo 

(caravanas, atrelados, tendas, etc.); 

j) Fazerem afina~6es, repara~6es de vefcu los e 

lavagens de motores; 

k) Circularem no PCQP em vefculos, 

independentemente do seu tipo, a uma velocidade 

superior a 10km por hora; 

I) Estacionarem vefculos na rede viaria do PCQP; 

m) Mudarem de local os caixotes destinados ao 

lixo ou utilizar, para f im diferente, toda e qualquer 

i nstala~ao ou equ ipamento do PCQP; 

n) Utilizarem as instalac;6es de servi~o para 

autocaravanas para outros fins que nao seja o 

abastecimento de agua as mesmas e o despejo de sanitas 

qufmicas; 

o) Despejarem sa nitas qufmicas em qualquer 

outro local que nao sejam os pontos disponibilizados nas 

esta~6es de servi~os; 

p} Utilizarem fontanarios para outros f ins que 

nao sejam 0 abastecimento de agua; 

q) Transporem as port6es e vedac;6es existentes 

no PCQP; 

r) Praticarem jogos fora dos locals destinados a 

esse fim; 

s) Suspenderem camas ou outros objetos nas 

arvores, incluindo fixa~ao de cordas, independentemente 

do objetivo; 

t) Utilizarem fios, arame ou cordas, ou outro 

material a altura inferior a 2,5 metros do solo; 

u) Deixarem abandonados durante a noite 

candeeiros, fog6es e lampadas acesas; 

v) Manterem sacos de dormir, cobertores, etc., 

estendidos fora das tendas ou caravanas depois das 

llh:OOm; 

x) Deixarem abertas torneiras ou concorrer de 

qualquer modo para a danif icac;ao das canalizac;5es ou 

outras instala~6es; 

z) Abrirem fossas ou deitar no terreno agua com 

detritos de qualquer especie. 

5. Aos campistas e, ainda, estritamente proibida a 

utilizac;ao de coberturas laterals com a finalidade de 

prote~ao dos equipamentos/instalac;6es. 

6. Nos termos do numero anterior, e apenas permitida a 

utilizac;ao de coberturas superiores colocadas sobre os 

equipamentos/instalac;6es quando as mesmas 

preencherem, cumulativamente, os seguintes requisites: 

a) A rea~ao ao fogo dos materials utilizados na 

cobertura superior deve ser, no mfnimo, da classe M2; 

b) As coberturas superiores devem possu ir 

condi~6es de resistencia minima aos agentes atmosfericos 

de modo a garantir a seguran~a das pessoas e dos 

equipamentos; 

c) As coberturas superiores nao podem 

apresentar soluc;6es de continuidade entre si; 

d) As coberturas superiores nao podem provocar 

impactos no meio ambiente envolvente; 

e) As coberturas superiores devem ser fixadas ao 

solo de modo a que constituam como um elemento 

inamovfvel; 

f) As coberturas superiores, de modo algum, 

poderao ser fixadas por espias as arvores; 

g) Em caso algum as coberturas superiores 

podem ser de plastico, ratia, ou material similar. 

7. Aos campistas nao e permitido: 

a) Colher e/ou fazer uso de todo e qualquer 

material pertenc;a da Quinta de Pentieiros, bern como 

col her todo e qualquer produto da produ~ao agropecuaria 

e f lorestal da Quinta de Pentieiros; 

b) Destrufrem ou danificarem a flora e molestar 

ou alimentar os animals existentes no PCQP ou na Quinta 

de Pentieiros; 

c) Plantarem ou semearem sem autoriza~ao do 

responsavel pelo PCQP; 

d) Fazerem uso de arma de fogo, pressao de ar 

ou outras; 

e) Fazerem ostensivamente propaganda 

comercial, polftica ou religiosa; 

f) Efetuarem subscri~5es ou qualquer pedit6rio 

sem autorizac;ao da entidade exploradora; 



g) Afixarem qualquer escrita ou desenho sem 

autoriza~ao da entidade exploradora. 

Artigo 15.!! 

Responsabilidade dos utentes 

1. Todos os acidentes provocados por utentes, ou pelo 

mau estado do seu material e equipamento, sao da sua 

unica e exclusiva responsabil idade ou, no caso de utentes 

menores, dos correspondentes campistas titulares ou 

responsaveis pelos grupos. 

2. Todos os danos ou prejuizos causados pelos utentes em 

instala~oes, equipamentos e materials do PCPQ serao 

obrigatoriamente repostos pelos mesmos observando, 

para o efeito, a sua s itua~ao e estado inicial. 

3. Nos termos do numero anterior, caso nao seja viavel a 

reposi~ao da situa~ao e estado inicial pelos utentes, a 

entidade exploradora encarregar-se-a dessa mesma 

repos i~ao enviando, posteriormente, notifica~ao ao 

responsavel pelos estragos ou prejufzos, para que 

proceda ao pagamento do custo total da reposi~ao. 

4. Todo e qualquer dano pessoal ou danos provocados em 

terceiros ou em materiais, equipamentos e bens do 

proprio ou de terceiros, provocados por utilizadores dos 

vefculos sem motor, sao da exclusiva responsabilidade do 

condutor do veiculo sem motor ou, no caso de se tratar 

de um menor, do campista titular ou do responsavel pelo 

grupo. 

5. E da responsabilidade dos campistas titulares, bern 

como dos responsaveis por grupos, a instru~ao dos seus 

averbados, menores de idade, e de eventuais visitas que 

receba, sabre a informa~ao contida no presente 

regulamento, nomeadamente no que concerne as normas 

de higiene, de seguran~a, de uti liza~ao dos balnearios, de 

circula~ao de veiculos sem motor e de prote~ao do 

patrim6nio fisico e natural do PCQP, bem como em 

materia de deveres, obriga~oes e proib i~oes. 

Artigo 16.!! 

Responsabilidade por danos ou prejufzos 

1. A entidade exploradora declina toda e qualquer 

responsabilidade por acidentes pessoais, bem como sabre 

a ocorrencia de danos, furtos ou incend ios nos vefculos, 

material ou quaisquer outros bens e objetos perten~a dos 

utentes do PCQP; 

2. A entidade exploradora nao sera responsavel por todo 

e qualquer dano, direto ou indireto, causado por 

intemperies e por quedas de arvores, em materials, 

equipamentos, nos utentes do PCQP enos seus bens. 

3. A entidade exploradora nao podera, ainda, ser 

responsabi lizada por todo e qualquer dano provocado em 

roupa e ou outros adere~os, em resultado da limpeza das 

instala~oes com produtos desinfetantes. 

4. A entidade exploradora nao podera, ainda, ser 

responsabilizada por danos da natureza, pessoais ou 

materials, provocados por corte de energia do 

fornecedor. 

5. A entidade exploradora nao e ainda responsavel pela 

averigua~ao, identifica~ao e comunica~ao dos danos, 

furtos ou roubos referidos no numero 1 e 2. 

CAPITULO IV 

lnsta la~oes e servl~os 

Artigo 17.!! 

Rece~ao 

1. A rece~ao do PCQP funciona durante todo o ano, das 

08h:OOm as 21h:OOm, com a exce~ao referida no numero 

1 do artigo 3. 

2. A entidade exploradora reserva o direito de alterar o 

horario de funcionamento da rece~ao. 

3. Na rece~ao sao prestados os segu intes servi~os: 

a) Registo de entradas, procedimento de check

in, e safdas, procedimento de check-out, do PCQP; 

b) Receber, guardar e entregar aos utentes a 

correspondencia, bem como os objetos que lhes sejam 

destinados; 

c) Aceita~ao e entrega de mensagens. 

4. Na rece~ao existe um telefone que pode ser utilizado 

pelos utentes. 

5. Salvo quando ocorram comunica~oes urgentes, a 

rece~ao nao e obrigada a chamar OS utentes ao telefone. 

6. Na rece~ao e disponibilizado um kit de primeiros 

socorros. 



Artigo 18.2 

lnsta la~oes sanitarias 

1. As i nstala~oes sanitarias, designadas tambem por 

balnearios, encontram-se separadas por sexo. 

2. As insta la~oes sanitarias: 

a) Sao abastecidas por agua proveniente da rede 

publica de abastecimento e disponibilizam agua quente, 

que pode, em alguns cases, ser limitada aos duches; 

b) Dispoem de tomadas que apenas podem ser 

utilizadas para abastecimento de energia a maquinas de 

barbear e secadores de cabelo; 

c) Disp5em de sanitas com descarga automatica; 

d) lntegram uma cabine individual para uso 

exclusive de deficientes; 

e) Dispoem de fra ldarios. 

Artigo 19.2 

Parque de merendas e bancas lava-loi~as 

1. 0 parque de merendas e as bancas lava-lo i~as podem 

ser utilizados pelos utentes do PCQP para o fim exclusive 

a que se destinam. 

2. 0 parque de merendas disp6e de mesas, algumas com 

cobertura, e de grelhadores. 

3. Em caso algum a ut iliza~ao das mesas do parque de 

merendas pode ser alvo de reserva pelos utentes e 

utilizada, pelo mesmo individuo ou grupo, por um periodo 

de tempo superior a 1 hora. 

4. As bancas lava- loi~as disp6em de torneiras com agua 

quente e fria, proveniente da rede publica de 

abastecimento. 

Artigo 20.2 

lavandaria 

1. A lavandaria dispoe de espa~os destinados a lavagem 

de roupa, manual e com recurso a maquina de lavar. 

2. A lavandaria dispoe de maquina de secar roupa. 

3. A uti l iza~ao dos tanques para a lavagem manual de 

roupa e permitida a todos OS utenteS, desde que Sejam 

(mica e exclusivamente utilizados para a sua fina lidade. 

4. A lavagem e secagem de roupa nas maquinas de lavar e 

secar existentes, s6 podem ser realizadas por 

trabalhadoras da equipa de limpeza do PCQP, mediante a 

sua disponibilidade. 

5. Nos termos do numero anterior, os utentes devem 

dirigir-se a rece~ao e solicitar a lavagem e ou secagem da 

roupa devendo, ainda, para o efeito pagar a tarifa 

correspondente ao serv i~o pretend ido, bem como 

proceder a entrega e levantamento da roupa na 

lavandaria. 

6. 0 servi~o de lavagem e de secagem de roupa com 

recurso as maquinas existentes s6 podera ocorrer: 

a) Epoca alta, das 09h :OOm as 20h:OOm; 

b) Epoca baixa e media, das 09h:30m as 

16h:OOm. 

7. A secagem de roupa, ao ar livre, s6 e permitida nos 

locais destinados para esse fim. 

8. A entidade exploradora nao e responsavel por toda e 

quaisquer trocas ou fa ltas de roupa que, eventualmente, 

possam ocorrer. 

9. A entidade exploradora nao e ainda responsavel por 

todo e qualquer dano causado na roupa, durante a 

lavagem e secagem da mesma com recurso a maquinas, 

exceto se existir, comprovadamente, erro humane. 

Artigo 21.2 

Esta~oes de servi~o 

0 PCQP possui esta~6es de servi~o para caravanas e 

autocaravanas, em locais identificados, que dispoem de: 

a) Ponto de fornecimento de eletricidade; 

b) Ponto de Agua; 

c) Local proprio para despejo de sanitas quimicas; 

d) Contentor para despejo de residues s61idos. 

Artigo 22.2 

Parque lnfantil 

0 PCQP dispoe de parque infantil que pode ser utilizado 

pelos campistas, de acordo com o horario e regras 

expostas junto a entrada do mesmo. 

Artigo 23.2 

Cafe/bar, restaurante, minimercado e sala de convivio 

1. 0 PCQP dispoe de um equipamento, designado por Loja 

da Quinta, que reune espa~os como cafe/bar, 

restaurante, minimercado e sala de convfvio. 

2. A gestae e funcionamento da Loja da Quinta, entregue 

a exp lora~ao, e da responsabi lidade do respetivo 

cessionario. 



3. Nos termos do numero anterior o cessionario e 

obrigado a observar ao disposto no caderno de encargos 

do concurso de concessao de explora~ao, que salvaguarda 

os direitos dos utentes do PCQP. 

Artigo 24.!! 

Piscina 

1. 0 PCQP dispoe de uma piscina constitufda por dois 

tanques, tanque grande e chapinheiro, cujo periodo de 

funcionamento se situa entre os meses de junho e 

setembro. 

2. A utiliza~ao da plscina implica o cumprimento de um 

conjunto de regras pr6prias afixadas a entrada da mesma. 

4. A piscina dispoe de serv i~o de vigilancia e assistencia a 

banhistas, prestado por nadador(a) salvador(a) . 

Artigo 25.!! 

lnsta la~oes de alojamento 

1. No PCQP existem instalat;oes de carater complementar 

destinadas a alojamento. 

2. As condi~oes para o acesso e utiliza~ao das instala~oes 

de alojamento obedecem a regulamento proprio. 

Artigo 26.!! 

Rede de energia eh! trica 

1. 0 PCQP dispoe de rede de distribuit;ao de energia 

eletrica que assegura o fornecimento de eletricidade aos 

utentes e a ilumlnat;ao geral do empreend imento. 

2. 0 acesso aos pontos de fornecimento de eletricidade 

(6A/ponto) aos utentes e feito com recurso a chave 

propria, fornecida na rece~ao. 

3. A energia recebida por uma unidade, proveniente da 

caixa de alimentat;ao, nao podera ser concedida para 

usufruto de outras unidades. 

4. A possibilidade de utilizat;ao dos pontos de 

fornecimento de eletricidade, disponibilizados na area 

destinada as tendas, esta limitada a determinados 

alveolos. 

5. A utilizat;ao dos pontos de fornecimento de 

eletricidade, a que alude 0 numero anterior, nao podera 

implicar a passagem de extensoes sobre a area delimitada 

de qualquer outro alveolo. 

6. 0 fornecimento da energia eletrica esta sujeito ao 

pagamento da tarifa correspondente e constante do 

anexo I. 

7. Qualquer acidente de natureza pessoal ou material, 

inclusive provocado a terceiros, e da responsabilidade do 

utilizador da instalat;ao eletrica. 

Artigo 27.!! 

Abastecimento de agua 

1. 0 PCQP dispoe de rede de distribuit;ao de agua que 

assegura 0 fornecimento de agua aos campistas e as 

demais instalat;oes do empreendimento. 

2. A agua fornecida aos campistas para consume humano, 

bem como a agua disponibilizada nas instalat;oes 

sanitarias, para fins de higiene pessoal, e nas bancas lava

loi~as, provem da rede publica de abastecimento de agua. 

3. Existem pontos de agua destinados a rega e a outros 

fins autorizados, que nao o consume humano, sendo esta 

informa~ao prestada junto aos mesmos. 

Artigo 28.!! 

Servi~o de limpeza, recolha e remo~ao de lixo 

1. 0 PCQP possui servic;o diario de limpeza, recolha e 

remot;ao de lixo. 

2. 0 PCQP dispoe de contentores destinados a receber os 

residues s611dos dos utentes, distribuidos uniformemente 

pela area do empreendimento. 

3. E proibido depositar os resfduos solidos no exterior dos 

contentores existentes para o efeito. 

4. 0 PCQP dispoe de ecopontos e oleao, em local 

identificado, para receber unica e exclusivamente os 

residues que neles podem ser depositados. 

5. Observando ao disposto no numero anterior torna-se 

obrigat6rio proceder a separa~ao de resfduos. 

Artigo 29.!! 

Servit;o de vigilancia 

1. A vigi lancia do PCQP e assegurada, permanentemente, 

com recurso a pessoal que exerce a func;ao de vigilante e 

a um sistema interne de videovigilancia. 

2. A videovigilancia permite identificar toda e qualquer 

entrada e safda do PCQP, de pessoas, 

equipamento. 



3. 0 pessoal que exerce a funt;:ao de vigilante procura 

assegurar o cumprimento do presente regulamento, bem 

como a segurant;:a das pessoas e bens. 

Artigo 30.~ 

Plano de seguran~a interno 

1. 0 PCQP, ao estar integrado na Quinta de Pentieiros, 

esta sujeito ao cumprimento do plano de segurant;:a 

interne aprovado para o espat;:o. 

2. 0 pessoal do PCQP esta devidamente instruido sobre o 

conteudo do mesmo, bem como das medidas a tomar 

perante situat;:6es de acidente, catastrofe ou calamidade. 

CAPITULO V 

Material desocupado, abandonado e objetos achados 

Artigo 31.~ 

Material desocupado 

1. Todo o material, e demais pertences associados, dos 

campistas que permanet;:a no PCQP instalados apos o 

check-out e considerado material desocupado. 

2. 0 disposto no numero anterior podera nao ser aplicado 

a eventuais servit;:os que venham a ser criados no PCQP e 

que se regerao por regu lamento proprio. 

3. Nos termos do numero 1 e permitida a permanencia de 

material desocupado no PCQP desde que sejam 

cumpridas, cumulativamente, as seguintes condit;:6es: 

a) Realizat;:ao do procedimento de check-in, com 

a consequente abertura da ficha de estadia para o 

material, que incluira data da provavel ocupat;:ao/saida do 

mesmo; 

b) Liquidat;:ao da importancia total referente a 

estadia do material, atendendo a data da provavel 

ocupat;:ao/saida; 

c) Nao existirem equipamentos ligados a energia 

eletrica enquanto o materia l se encontrar desocupado. 

4. Todo o material desocupado que permanet;:a no PCQP 

em desacordo com o disposto no numero anterior sera, 

imed iatamente, considerado como material abandonado. 

5. Sera, ainda, considerado material abandonado todo o 

material que, estando desocupado nao se encontre 

liquidado, em virtude de eventuais alterat;:6es das datas 

da sua ocupat;:ao/safda do PCQP. 

6. A entidade exploradora nao podera ser 

responsabilizada por eventuais danos e/ou faltas 

registadas sabre o material desocupado. 

Artigo 32.~ 

M aterial abandonado 

1. Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, considera

se material abandonado todo o material que: 

a) Nao permitir a identificat;:ao do seu proprietario; 

b) Ao f im de 48 horas nao seja reclamado pelo seu 

proprietario. 

2. Todo o material que seja considerado como material 

abandonado e prontamente recolhido pelos servit;:os do 

PCQP, ficando a guarda da entidade exploradora. 

3. Nos casos em que seja conhecido o proprietario ate 

dentro do periodo previsto na aliena a) do numero 1 do 

artigo 34 . ~, sera aquele avisado, por carta registada com 

aviso de recet;:ao, para que proceda ao levantamento do 

material e ao respetivo pagamento do valor 

correspondente a estadia do mesmo, desde a data em 

que foi considerado abandonado ate a data do 

pagamento. 

4. Nos casas em que haja Iugar a reclamat;:ao do material, 

obriga-se o proprietario ao pagamento do valor 

correspondente a estadia do mesmo, desde a data em 

que foi considerado abandonado ate a data do 

pagamento. 

5. Uma vez cumprido o disposto nos anteriores numeros 3 

e 4, havera Iugar a entrega do material. 

6. A entidade exploradora nao podera ser 

responsabi lizada por eventuais danos e/ou faltas 

registadas sabre o material que seja considerado como 

abandonado. 

Artigo 33.~ 

Objetos achados 

1. Todos os objetos achados devem ser entregues na 

recet;:ao. 

2. Para os efeitos do numero anterior, anotar-se-a em 

livre proprio, o nome da pessoa que os encontrou e o 

nome do proprietario dos objetos, quando estes forem 

devolvidos. 



3. Em casos que se justifiquem, podem ser tomadas 

medidas no sentido de ser provada a titularidade do 

objeto por quem o reclama como sendo o seu titular. 

4. 0 material abandonado nao podera, em caso algum, 

ser considerado como objeto achado. 

Artigo 34.!! 

Perda de direito sobre material e objetos 

1. Caso se verifique umas das seguintes situat;:oes, 

considera-se que ha Iugar a perda de direito sobre todo e 

qualquer material abandonado ou objeto achado: 

a) Material abandonado e objetos achados 

arrecadados e a guarda da entidade exploradora do PCQP 

ha mais de 60 dias seguidos; 

b) lncumprimento do previsto no numero 3 do 

artigo 31.!!; 

c) lncumprimento da forma e prazo de 

pagamento que venha a ser estabelecida na carta 

registada a enviar de acordo com no numero 3 do artigo 

32.2. 

2. Nos termos do numero anterior o material abandonado 

ou os objetos achados ficarao ao dispor da entidade 

exploradora do PCQP. 

CAPfTULO VI 

Fiscaliza t;:ao e sant;:oes 

Artigo 35.2 

Competencia da fiscalizat;:ao 

Sem prejufzo das competencias atribuidas por lei a outras 

entidades, a fiscalizat;:ao do cumprimento do disposto no 

presente regulamento compete a entidade exploradora 

gestora e aos servit;:os designados pela mesma. 

Artigo 36.!! 

Contraordenat;:oes 

1. Constitui contraordenat;:ao a violat;:ao do disposto no 

presente regulamento. 

2. As contraordenat;:oes previstas no numero anterior sao 

punidas com a coima entre o minimo equivalente a um 

dtkimo do salario minimo nacional e o maximo 

equiva lente a cinco salaries mfnimos nacionais. 

3. A moldura abstrata eleva-se para o dobro quando o 

arguido for uma pessoa coletiva, ou quando, sendo uma 

pessoa singular exista reincidencia, no respeito pelos 

limites legais. 

4. A tentativa e a negligencia sao punfveis. 

5. 0 produto das coimas aplicadas constitui receita da 

Camara M unicipal. 

Artigo 37.!! 

Processo de contraordenat;:ao e aplicat;:ao de coimas 

1. A decisao sobre a instaurat;:ao do processo de 

contraordenat;:ao e aplicat;:ao das coimas e da 

competencia do Presidente da Camara Municipal. 

2. 0 produto das coimas, mesmo quando estas sejam 

fixadas em jufzo, constitui receita da Camara M unicipal. 

Art igo 38.!! 

Responsabilidade solidaria 

Sao considerados solidariamente responsaveis como 

arguidos, nos processes de contraordenat;:ao instaurados 

por violat;:ao das normas do presente Regulamento, 

aquele que e 0 proprietario do animal e 0 seu possuidor, 

ainda que eventual, bem como o campista titular ou o 

responsavel pelo grupo que tenha recebido a(s) visita(s). 

Art igo 39.!! 

Medida da coima 

1. A determinat;:ao da medida da coima far-se-a em 

funt;:ao da gravidade da contraordenat;:ao, da culpa, da 

situat;:ao econ6mica do agente e do benef fcio econ6mico 

que este retirou da pratica da contraordenat;:ao; 

2. Sem prejuizo do disposto no Regime Geral de 

Contraordenat;:oes e dentro da moldura abstratamente 

aplicavel, referida no artigo 362, a coima deve exceder o 

beneffcio economico que o agente retirou da pratica da 

contraordenat;:ao. 

Artigo 40.2 

Sant;:oes 

1. Sera impedida a permanencia no PCQP a todo aquele 

que, depois de advertido, nao observe o disposto neste 

regulamento ou demais disposit;:oes legais vigentes, sem 

prejufzo da aplicat;:ao das contraordenat;:6es que ao caso 

couberem. 

2. 0 nao cumprimento do disposto no artigo 9.2 

determina a imediata expulsao do animal do PCQP. 



3. 0 responsavel pelo empreendimento, designado de 

acordo com o artigo 1, pode solicitar o auxfl io das 

autoridades policiais para fazer cumprir as determina~oes 

impostas nos termos dos numeros anteriores. 

CAPiTULO VII 

Disposi~oes finals 

Artigo 41.!! 

Disposi~oes Diversas 

1. A entidade exploradora reserva o direito de fixar e 

exigir uma cau~ao por todo e qualquer material, utensilio 

ou equipamento que seja emprestado aos utentes do 

PCQP. 

2. Nos termos do numero anterior a cau~ao e 
integralmente devolvida no memento da devolu~ao do 

material, utensllio ou equipamento, comprovado o seu 

bom estado e perfeito funcionamento, caso cont rario a 

cau~ao constituira receita da entidade exploradora. 

Artigo 42.!! 

Casos omissos 

1. Os casos omissos serao resolvidos pela entidade 

exploradora, tendo em aten~ao os prindpios expresses no 

presente regulamento e na legisla~ao em vigor. 

2. 0 responsavel pelo empreendimento, designado de 

acordo com o artigo 1.2, pode estabelecer 

provisoriamente as regras a adotar no sentido do uso 

adequado das insta l a~oes, quando tal se mostre 

necessaria para assegurar a ordem interna e o respeito 

pelos objetivos e prindpios expresses no presente 

regulamento. 

Artigo 43.!! 

Entrada em vigor 

0 presente regulamento, depois de aprovado pela 

Camara Municipal, entra em vigor no prazo de qu inze dias 

seguidos apos a sua publ ici ta~ao nos termos legais. 



Anexo II 
Parque de Campismo da Quinta de Pentieiros 

lnstala~oes de Alojamento 

LOCALIZA~AO 
Quinta de Pent iei ros, S. Pedro de Arcos, Ponte de lima 
Coordenadas GPS Google Maps: 41Q46'30.99" -8Q39'0 .45" 

BUNGALOWS 

BUNGALOWS TO 
Bungalow do Prado, do Lago e da Pedres 

Unidades de alojamento em madeira compostas por urn quarto de casal. lncluem wee duche. 
Bungalow do Resineiro 

Unidade de alojamento composta por urn quarto de casal. lnclui we, duche e kitchenette. 
Capacidade/por bungalow 
2 Utentes (Cama f ixa). 
Outros 
i) Abasteciment o de agua com recurso a rede publica; 
ii) Aquecimento de aguas sanitarias atraves cilindros e paine is so lares termicos; 
iii) Aquecimento com aquecedores a oleo; 
iv) Estacionamento. 

BUNGALOWS T1 
Bungalow da Bordaleira 
Unidade de alojamento composta por urn quarto de casa l. lncluem sala/cozinha totalmente equ ipada, e 
instala~ao sanitaria. 
Capacidade 
2 utentes (Cama fixa) + 1 ou 2 utentes ate 12 anos (sofa-cama). 
Outros 
i) Abastecimento de agua com recurso a rede publica; 
ii) Aquecimento de aguas sanitarias atraves cilindros e paineis solares termicos; 
iii ) Aquecimento com aquecedores a oleo; 
iv) Estacionamento. 

BUNGALOWS T2 
Bungalow do Olival e do Espigueiro 
Unidades de alojamento em madeira compostas por urn quarto de casal e urn quarto duplo. lncluem 
cozinha totalmente equipada, sala e instala<;ao sanitaria. 
Capacidade/por bungalow 
4 utentes (Cama fixa) + 1 utente ate 12 anos, no bungalow do Olival (sofa-cama). 
Outros 
i) Aba stecimento de agua com recurso a rede publica; 
il) Aquecimento de aguas sanitarias at raves cil indros e paineis sola res termicos; 
iii) Aquecimento com aquecedores a 61eo; 
iv) Estacionamento. 

CASA DA ARVORE 
Unidade de alojamento em madeira composta por quarto de casal, sem we. Dispoe de logradouro e de 
estacionamento. As instala~oes sanitarias correspondem aquelas que sao disponibilizadas para os utentes 
do parque de campismo da Quinta de Pentieiros. 

CARAVANA 
Unidade de alojamento com cama de casal e mesa rebatfvel que possibi lita a dormida de mais duas 
crian~as ate 12 anos. Dispoe de ilumina~ao interior, fogao, frigorffico, logradouro e estacionamento. As 
instala<;oes sanitarias correspondem aquelas que sao disponibilizadas para os utentes do parque de 
campismo da Quinta de Pentieiros. 



Anexo I 
Tarifario 

Parque de Campismo da Quinta de Pentieiros 

Epoca Alta 
Epoca Media 

Adulto (2: 12 anos) 
Crian~;a (2: 3 e < 12 a nos)/ Senior(;:: 65 anos) 
Visita Adulto (2: 12 anos) 
Visita Crian~;a (2: 3 e < 12 anos)/Senior (2: 65 anos) 
Tenda (!> 4m2

) 

Tenda (4m2 a 12m2
) 

Tenda (>12m2)/atrelado tenda 
Caravana 
Autocaravana 
Carro 
Moto/atrelado 
Animais de Companhia 
I nstala~;ao eiE~trica 
Utiliza~;ao de maquina de lavar/secar roupa 
Descarga de sanitas quimicas e aguas sujas 
Cartao de controlo* 

Notas: 
Tarifas com IVA incluido a 6%. 
Epocas: 
Alta- de 15 de julho a 15 de setembro (inclui Passagem de Ano) 

Semana 

5,75€/noite 
4,25€/noite 
5,00€/visita 
3,75€/ visita 
4,50€/noite 
5,50€/noite 
6,50€/noite 
7,00€/noite 

8,00€/noite 
3,50€/noite 
2,50€/noite 
2,00€/noite 

Media de 1 de maio a 14 de julho e de 16 a 30 de setembro (inclui Carnaval e Pascoa} 
Baixa - restante periodo 

Fim de semana/Feriados 

6,75€/noite 4,50€/noite 
5,00€/noite 3,00€/noite 
6,00€/visita 3,50€/visita 
4,25€/ visita 3,00€/ visita 
5,00€/noite 3,50€/noite 
6,00€/noite 4,50€/noite 
7,00€/noite 5,50€/noite 
7,50€/noite 6,00€/noite 

8,50€/noite 7,00€/noite 
4,50€/noite 3,00€/noite 
3,50€/noite 2,00€/noite 
2,50€/noite 1,50€/noite 

3,00€/instala~;ao/noite 

5,00€/utiliza~;ao 

1,00€/ descarga 
1,00€* 

Epoca Baixa 

3,50€/noite 
2,30€/noite 
2,50€/visita 
2,00€/ visita 
3,00€/noite 
4,00€/noite 
5,00€/noite 
5,50€/noite 

6,50€/noite 
2,50€/noite 
1,50€/noite 
1,00€/noite 

*A aquisic;:ao de Cartoes de Controlo e opcional sendo que, em caso da sua entrega em perfeitas condic;:oes no final da estadia, sera devolvido o valor liquidado no ato de check-in 
Gratuito: piscina, de junho a setembro; visita a Quinta Pedag6gica; e banhos quentes. 
Tarifas sem desconto: carro, moto/atrelado, instalac;:ao eletrica, visitas, utilizac;:ao de maquina de lavar/secar roupa, descarga de sanitas quimicas. 
Descontos: 

- Desconto de 30% para escuteiros, instituic;:oes de ensino, associac;oes sem fins lucrativos e parceiros do projeto; 
- Desconto de 20% para detentores de Cartao-jovem e de Carta de Campista Nacional; 
- Desconto de 10% para Cartao de Campista lnternacional 

I 


