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CONDIÇÕES PARTICULARES - CAMINHADA MEDITATIVA NA SERRA D’OSSA 

Organização 

A organização deste Programa foi realizada pela MONTE DO ALMO (Monte do Almo – Estremoz, 

Unipessoal LDA) doravante designada por MONTE DO ALMO, com sede no Monte do Almo – Caixa Postal 

61 – 7100-580 Santo Estêvão ETZ, matriculada na Conservatória do Registo Comercial R.N.P.C. (Registo 

Nacional de Pessoas Coletivas) com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 516128710, com o 

capital social de 1.000€ com Registo no Alojamento Local nº 119431/AL e Registo Nacional dos Agentes 

de Animação Turística (RNAAT) nº 660/2021 no Turismo de Portugal. 

Informação 

A MONTE DO ALMO reserva a possibilidade de modificar a informação contida neste Programa, sempre 

que existam razões alheias que o justifiquem, sem que isso possa ser considerada publicidade enganosa. 

Inscrição 

Para se inscrever, deve preencher o formulário de inscrição. Será informado da existência de lugares 

disponíveis e dos dados bancários da MONTE DO ALMO (pagamento disponível por depósito ou 

transferência bancária). Deve fazer o pagamento de 100% dentro de 24 horas e enviar o comprovativo do 

depósito / transferência por email. Só aí a inscrição e reserva fica formalizada.  

O não pagamento nas condições acordadas leva ao cancelamento automático da reserva. 

Todos os Participantes estão cobertos por um Seguro de Acidentes Pessoais. 

Idade mínima admitida 

Idade mínima: 16 anos 

Idade máxima: 75 anos 

Características específicas das atividades ao ar livre 

Caminhadas de dificuldade moderada, com baixa intensidade física, acessível a qualquer pessoa com uma 

aptidão física normal.  

Duração de 5 horas (com paragens para ensinamentos, sessões de meditação e almoço piquenique). 

É da responsabilidade do Participante assegurar-se que tem condições de saúde para a prática das 

respetivas atividades. 

As atividades são classificadas em 4 níveis: Fácil, Moderada, Médio e Difícil em função da extensão, dos 

desníveis, dos obstáculos e do tipo de piso. 

• Fácil – atividade que se destina a todas as pessoas, de curta distância e duração, efetuada num 

percurso com piso regular e sem desníveis, de baixa intensidade física. 

• Moderada – atividade com distâncias e duração um pouco maiores, efetuadas em percursos que 

podem apresentar alguns desníveis, com uma baixa intensidade física. 
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• Médio – atividade com distâncias e durações maiores efetuadas em percursos com um piso 

irregular e alguns desníveis acentuados, requer uma boa condição física. 

• Difícil – atividade com distâncias e durações mais longas efetuadas em pisos irregulares e com 

desníveis acentuados em diversas fases do percurso, requer uma boa condição física e a prática 

de exercício regular. 

Material necessário para as atividades ao ar livre 

Roupa e calçado apropriados de acordo com as condições climatéricas para o dia da atividade. Máscara 

de proteção individual (embora a máscara não seja de uso obrigatório ao ar livre, pode ser necessária 

para alguma eventualidade). Garrafa reutilizável com água. Farnel para almoço (se possível, de origem 

vegetal). 

Ponto de encontro 

O transporte para o ponto de encontro é da responsabilidade de cada Participante. 

O Participante deve estar no Largo da Aldeia da Serra (Redondo) às 10:30 da manhã. Serão dados 5 

minutos de tolerância. Ponto de Referência no Google Maps “Passadiços da Serra D’ Ossa”. GPS 

38.71171778572942, -7.566935973512167 

Caso o participante não esteja no ponto de encontro à hora combinada, é considerado “no show”, não 

havendo lugar a reembolso. 

Número mínimo de participantes 

Caso não seja atingido o nº mínimo de Participantes (4), a MONTE DO ALMO tem o direito de cancelar o 
Programa, notificando o Participante com no máximo até 48 horas de antecedência do início do Programa, 
sendo todos os valores já pagos devolvidos num prazo máximo de 14 dias.  

Normas de segurança 

As atividades MONTE DO ALMO cumprem escrupulosamente as normas de segurança, diminuindo os 
riscos associados às atividades desenvolvidas. No entanto, os Participantes devem ter em atenção que 
devido à natureza das atividades o risco não pode ser reduzido na sua totalidade. 

Os participantes das atividades MONTE DO ALMO, deverão comprometer-se a seguir certas normas de 
conduta, que respeitem a sua própria segurança, a de outras pessoas (Participantes das atividades ou 
não) e a natureza. A MONTE DO ALMO e os seus colaboradores não se responsabilizarão por 
comportamentos impróprios dos Participantes durante as atividades, podendo, no entanto, dar por 
concluída uma atividade se as condições de segurança ou as normas de conduta mínimas forem colocadas 
em causa. 

É da responsabilidade do Participante assegurar-se que se encontra em condições de saúde para a prática 
das respetivas atividades. Pressupõe a verificação de determinadas condições na pessoa que as realiza, 
tal como idade mínima, estado de saúde e outros requisitos do foro físico e psicológico. 

Cessão da Inscrição 

O Participante pode ceder a sua reserva, fazendo-se substituir por outra pessoa que preencha todas as 
condições requeridas para o Programa, desde que informe a MONTE DO ALMO por escrito, com pelo 
menos 2 dias de antecedência ao início do Programa.  

A cessão da inscrição responsabiliza solidariamente o cedente e o cessionário pelo pagamento do preço 
e dos encargos adicionais originados pela cessão. 

http://www.montedoalmo.com/
mailto:hello@montedoalmo.com


 

 www.montedoalmo.com | E.  hello@montedoalmo.com | T. +351 934 804 391   

Cancelamento 

A qualquer momento o Participante poderá cancelar, mediante comunicação escrita por email, a sua 

participação no Programa.  

Poderá proceder ao cancelamento da reserva efetuada de acordo com as seguintes condições: a) 

Cancelamento sem custos até 15 dias antes da data de início do Programa; b) Penalização de 30% do valor 

total do Programa se o cancelamento for feito com menos de 15 dias de antecedência à data de início.  

Todos os reembolsos são feitos para o IBAN facultado pelo Participante para esse efeito.  

O Participante tem ainda direito a rescindir o contrato antes do início do Programa, sem pagar qualquer 

taxa de rescisão, mas sem direito a indeminização, caso se verifiquem circunstâncias inevitáveis e 

excecionais no local ou na sua proximidade imediata que afetem consideravelmente a realização do 

mesmo. 

Impossibilidade de cumprimento 

Se antes de início do Programa, por fatos imputáveis ou não imputáveis à MONTE DO ALMO, esta vier a 
ficar impossibilitada de cumprir ou tiver de anular o Programa, o Participante terá direito a optar por 
voucher ou pode desistir do Programa, sendo reembolsado de todas as quantias pagas num prazo de 14 
dias. Tais factos podem estar relacionados com condições climatéricas, condições de segurança, 
alterações da ordem publica, sismos, inundações e outros. 

Preço 

O preço mencionado no Programa diz respeito ao valor final a ser pago pelo Participante, não havendo 
nenhum valor mais a ser liquidado à MONTE DO ALMO. O IVA tributado é referente às taxas em vigor.  

Reembolsos 

Depois de iniciado o Programa não é devido qualquer reembolso por serviços não utilizados pelo 
Participante. 

Aceitação das Condições Particulares 

A inscrição no Programa do MONTE DO ALMO, pressupõe a aceitação plena e consciente das condições 
gerais (disponíveis aqui) e das condições particulares (constantes neste documento), assim como do 
Regulamento do MONTE DO ALMO (disponível aqui) e das demais diretrizes dadas antes das atividades 
para a sua correta realização.  

Responsabilidade Civil 

RNAAT nº 660/2021 

Apólice nº: 206333824 - Seguro de Responsabilidade Civil 

Apólice nº: 206333830 - Seguro de Acidentes Pessoais 

Seguradora: Allianz Portugal, S.A. 

Acidentes e Acionamento do Seguro de Acidentes Pessoais (SAP) 

Todos os seguros detidos pela MONTE DO ALMO estarão em condições de serem acionados dentro do 
período de tempo em que decorre a Atividade/Programa em que o Participante se inscreveu. Estipula-se 
como início desse período de tempo a data e horas descritas no programa e terminará no dia e hora em 
que o Participante abandonar a atividade/Programa, mesmo que dela saia antecipadamente e de forma 

http://www.montedoalmo.com/
mailto:hello@montedoalmo.com
https://montedoalmo.com/termos-e-condicoes
https://montedoalmo.com/regulamento/


 

 www.montedoalmo.com | E.  hello@montedoalmo.com | T. +351 934 804 391   

definitiva ou que a retome mais à frente. Sempre que o Participante deseje abandonar a 
Atividade/Programa deverá dar conhecimento disso mesmo ao colaborador da MONTE DO ALMO. 

São considerados acidentes passíveis de acionamento do SAP, todos aqueles que ocorrerem na sequência 
do normal desenvolvimento da atividade descrita no programa em que o Participante está a participar ou 
em qualquer alteração introduzida ao mesmo pela MONTE DO ALMO. 

Os acidentes podem não ser passíveis de acionamento do SAP, nas seguintes circunstâncias: 

• Quando o Participante, por sua iniciativa, estiver a fazer alguma atividade fora do âmbito e do 
normal desenvolvimento da atividade descrita no Programa ou na sequência de 
comportamentos de risco desnecessários à atividade em que está a participar; 

• Quando o Participante, por sua iniciativa e contra as indicações do responsável MONTE DO ALMO 
pela atividade no terreno, decidir fazer alterações de percurso ou ao Programa descrito e em que 
está a participar. 

• Quando qualquer regra de segurança previamente estabelecida pelo responsável MONTE DO 
ALMO for conscientemente ultrapassada pelo Participante. 

Idade limite da cobertura: 90 anos. 

Todo e qualquer Acidente passível de acionamento do SAP, deve ser comunicado à Companhia de 
Seguros, até um máximo de 72h após a conclusão da atividade em que se deu o acidente. 
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