
 

 
Ficha de Inscrição 

(inscrição gratuita) 
 

A pré-inscrição deve ser recebida por e-mail até 13 de Junho de 2009 
Faça a sua pré-inscrição com antecedência e ajude-nos a conseguir uma organização mais eficiente! 

 
Nota: A informação recolhida nesta ficha de inscrição destina-se exclusivamente à identificação dos participantes no evento Sai de Mota do 
Armário. Esta informação não será objecto de qualquer tratamento de dados. Esta informação não será fornecida a terceiros. 

 
Informação pessoal sobre o(a) condutor(a) (preencher a caneta e com maiúsculas) 
 

Nome Completo: ___________________________________________________________________________ 
 

Morada: ______________________________________________________ Código Postal: ________ -  _____ 
 

Localidade: ______________________________   Telefone: ____________ E-mail: _____________________ 
 

Carta de condução n.º: ________________________     Categoria: ___________ 
 

Data de emissão: ___ /___ /_____      Data de validade: ___ /___ /_____ 
                                             (dia)     (mês)      (ano)                                                         (dia)     (mês)      (ano) 

 
Informação sobre o veículo (preencher a caneta e com maiúsculas) 
 

Veículo c/matrícula n.º: _______________   Ano: ______  Marca: ________________  Modelo: ___________ 
 

Companhia Seguradora: __________________________   Apólice n.º: _______________________________ 

 
Informação sobre acompanhante (preencher a caneta e com maiúsculas) 
Vou participar no desfile (coloque uma cruz na caixa adequada):   Sozinho(a) 
          Acompanhado(a) 
Nome completo do(a) Acompanhante: _________________________________________________________ 

 
Condições de participação no Sai de Mota do Armário — LER ANTES DE ASSINAR 
Concordo em participar de livre vontade no desfile de motas Sai de Mota do Armário (doravante designado por Evento), a realizar no 
âmbito da Marcha do Orgulho LGBT de Lisboa. Li e concordo em seguir as regras definidas no “Código de Conduta e Segurança do 
Condutor e Acompanhante no Evento Sai de Mota do Armário.” Renuncio, liberto ou exonero os membros da Comissão Organizadora do 
Evento ou outros voluntários do Evento da responsabilidade sobre todos e quaisquer danos pessoais e/ou danos materiais que resultem 
da minha participação no Evento, mesmo que os danos resultem de negligência ou descuido da parte da Comissão Organizadora do 
Evento e/ou dos voluntários do Evento. Concordo que a Comissão Organizadora do Evento tem o direito de negar a minha participação 
no Evento, mesmo depois de aceite a minha inscrição. Declaro que todas as informações prestadas nesta inscrição são verdadeiras. 

 
Condutor(a) — Li e concordo com as condições de participação acima descritas. 
 

____________________________________________________________     Data: ___ /___ /_____ 
     (Assinatura)                                                                                                                                                                                                          (dia)     (mês)        (ano)      
 
Condutor(a) — Declaro ser o proprietário do veículo indicado nesta ficha de inscrição e declaro que o 
mesmo se encontra segurado nos termos do Código da Estrada (Decreto-Lei n.º 44/2005, 23 Fevereiro). 
 

____________________________________________________________     Data: ___ /___ /_____ 
     (Assinatura)                                                                                                                                                                                                          (dia)     (mês)        (ano)      
 
Acompanhante — Li e concordo com as condições de participação acima descritas. 
 

____________________________________________________________     Data: ___ /___ /_____ 
     (Assinatura)                                                                                                                                                                                                         (dia)     (mês)        (ano)      



 

 
 

Código de Conduta e Segurança do Condutor e Acompanhante 
no Evento Sai de Mota do Armário 

 

1. A participação no desfile de motas Sai de Mota do Armário (doravante designado por Evento) encontra-se 
condicionada à realização de um registo no dia do Evento. Para obter o registo, os(as) participantes (condutor(a) e/ou 
acompanhante) têm de se dirigir junto da mesa da Comissão Organizadora para concluir o registo definitivo da sua 
participação no Evento no dia da realização do mesmo. O registo definitivo será concedido mediante verificação dos 
dados constantes na ficha de inscrição, pelo que os(as) participantes devem fazer-se acompanhar dos seguintes 
documentos válidos: Carta de Condução, Bilhete de Identidade, Caderneta do Veículo e Apólice de Seguro. A mesa do 
registo abre às 15 horas e fecha às 17 horas do dia do Evento. Não serão aceites quaisquer registos de participantes 
no desfile depois das 17 horas mesmo que tenha sido previamente entregue uma ficha de inscrição. 

2. Durante o registo no Evento, a Comissão Organizadora fornecerá as participantes um elemento identificativo a colocar 
no veículo de forma visível. A não colocação deste elemento identificativo retira o direito à participação no Evento. 

3. Durante o registo no Evento, a Comissão Organizadora fornecerá indicações sobre o lugar que os(as) participantes 
deverão tomar no desfile. Depois de efectuado o registo, o veículo deverá ser colocado no lugar indicado pela 
Comissão Organizadora, seguindo a indicação dos elementos da Organização que se encontrem no local. Os(as) 
participantes devem encontrar-se junto do seu veículo às 17h15m de modo a poderem participar no desfile. No caso 
de o(a) condutor(a) não se encontrar junto do seu veículo pelas 17h15m, o mesmo será removido do desfile. 

4. Os(as) participantes comprometem-se a ter o veículo com o tanque de combustível atestado e em perfeitas 
condições de segurança e circulação. 

5. Todo e qualquer participante no evento (condutor(a) e/ou acompanhante) não pode encontrar-se alcoolizado, sob a 
influência de drogas ou outras substâncias que afectem a capacidade de conduzir e/ou participar no desfile. A Comissão 
Organizadora reserva-se o direito de retirar do desfile qualquer indivíduo que aparente sinais de embriaguês ou sinais 
de estar sob a influência de drogas ou de outras substâncias que afectem a capacidade de participar no desfile. 

6. Durante o desfile, os(as) participantes devem seguir as seguintes regras: 

a. Mantenha sempre o lugar que lhe foi indicado pela Comissão Organizadora para o desfile. 

b. A fila do desfile deverá circular descentrada: a primeira mota segue à direita da faixa de rodagem, a segunda à 
esquerda e assim sucessivamente. 

c. Mantenha uma distância mínima equivalente à dimensão do seu veículo em relação ao veículo que circula à sua frente. 

d. Tente evitar distanciar-se do veículo que segue à sua frente mais do que o dobro da dimensão do seu veículo. 

e. Desligue o motor do seu veículo nos locais indicados de paragem, para permitir que o motor não sobreaqueça. 

f. Se o seu veículo parar no meio do desfile e não lhe for possível reiniciar o motor, deverá retirar imediatamente o 
veículo para fora do caminho dos outros participantes, contactando um dos elementos da Organização. 

g. Dadas as características específicas das vias por onde circula o desfile, os(as) condutores(as) deverão ter 
cuidados e atenção redobrados a fim de evitar acidentes. 

7. Durante o desfile, os(as) participantes não podem fazer qualquer tipo de acrobacias, cavalinhos, circular em ziguezague, 
ultrapassar o veículo que se encontra à sua frente, trocar de posição com o veículo que se encontra ao seu lado, sair do 
seu lugar no desfile, conduzir na direcção dos espectadores, criar propositadamente espaços na corrente do desfile ou 
toda e qualquer outra manobra que ponha em risco os participantes no Evento, seus espectadores e demais 
transeuntes e bens materiais. Os Acompanhantes devem circular sentados no lugar do pendura. 

8. Quando chegado ao fim do desfile, o condutor deve estacionar o seu veículo de acordo com as indicações dos 
membros da Comissão Organizadora presentes no local. 

9. Todo e qualquer participante que viole qualquer das regras de conduta e segurança constantes deste código será 
retirado do desfile e possivelmente impedido(a) de participar de Eventos futuros. 


