
 
 

 
DECLARAÇÃO 

Eu, abaixo assinado___________________________________________________________________________, portador do Bilhete 
de Identidade nº ___________________________________________________ emitido em _______________________, residente em 
_____________________________________________________________________, pela presente declaro que: 

 

I. Utilizarei entre os dias _____ e _____ de __________________________ de __________ a pista do Autódromo Internacional do 

Algarve (doravante “Pista”) para o fim específico de ___________________; 
 
II. Declaro, reconheço e aceito expressamente: 

a) Cumprir com todas as regras e disposições aplicáveis relativas à utilização da Pista e das suas infraestruturas de apoio; 
b) Todos os riscos inerentes à, ou decorrentes da, utilização da Pista correm exclusivamente por minha conta, pelo que a 
PARKALGAR não será, em caso algum, responsável, seja a que título for, por quaisquer danos e prejuízos sofridos por mim ou 
causados a bens que me pertençam, ocorridos na Pista ou nas suas infraestruturas de apoio, e/ou relacionados com a utilização da 
Pista ou suas infraestruturas de apoio, e, como tal, desde já renuncio, liberto e aceito defender, indemnizar e excluir de 
responsabilidade a PARKALGAR de todas e quaisquer obrigações, responsabilidades, custos e/ou despesas que daí decorram ou 
possam decorrer; 
c) Sou o único e exclusivo responsável por todos e quaisquer danos causados à Pista, a viaturas ou qualquer outro bem, durante o 
respetivo período de utilização e obrigo-me desde já a indemnizar a PARKALGAR por todos e quaisquer danos (incluindo prejuízos 
indiretos), responsabilidades, custos, despesas, acusações ou pedidos que a PARKALGAR sofra ou possa sofrer, direta ou 
indiretamente, em resultado de eu ter incumprido as regras e disposições aplicáveis relativamente à utilização da Pista e/ou das suas 
infraestruturas de apoio ou de eu ter praticado qualquer ato/conduta negligente e/ou dolosa; 
d) Estou apto física e mentalmente; 
e) Aceito indemnizar e exonerar de qualquer responsabilidade a PARKALGAR, bem como todos os seus funcionários, diretores, 
agentes, representantes e empregados, de e contra quaisquer pedidos, perdas, despesas, obrigações, responsabilidades (incluindo 
honorários de advogados e o custo da celebração de acordos razoáveis destinados a diminuir os custos inerentes a instâncias 
judiciais), relativos a, ou decorrentes de, danos causados a terceiros ou a bens de terceiros, decorrentes de algum pedido, ação, 
processo, reclamação ou recurso relativo a ou decorrente da utilização da Pista, e suas infraestruturas de apoio, por mim. 
f) Autorizo o Autódromo Internacional do Algarve (AIA) a proceder à divulgação de imagens (vídeos, fotografias), obtidas no âmbito 
das atividades levadas a cabo pelo AIA (eventos, experiências, cursos) para fins promocionais, como sejam o uso nas redes sociais, 
internet, cedência à imprensa, por tempo indeterminado, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade, bem como a utilização 

dos meus dados pelo AIA para envio de alertas de e-mail sobre as suas atividades. Caso não autorize, assinalar aqui □ 

 
Nome __________________________________________________  E-mail:: _____________________________________________ 

Data____/_____/__________ 

 
Parkalgar, S.A. 

Sítio do Escampadinho, Mexilhoeira Grande, 8500-148 Portimão 
Tel: +351 282 405 600 | Fax: +351 282 405 697 

www.autodromodoalgarve.com 


