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Regulamento Geral para adesão e inscrição a: 

“GT Circle” 

 

 
* For legal purposes, these Terms and Conditions, are written in portuguese. The translation to 

english can be provided upon request (inbox@gtcircle.org) and has an informative value. 

Bem-vindo ao GT Circle (“GT Circle” ou “Clube”), um clube de donos/colecionadores de 

veículos superdesportivos operado pela SquareSummary Lda, empresa registada em 

Portugal com o Número de Identificação de Pessoa Colectiva 513921338 e morada na Rua 

Hermano Neves 18, piso 3 escritório 7, com o código postal 1600-477 Lisboa, Portugal. 

Este acordo descreve os Termos de Serviço para Membros do GT Circle em geral, bem como 

a utilização dos serviços prestados pelo GT Circle, sejam eles online, offline ou outros canais. 

Os membros do GT Circle são referidos individualmente como “Membro” e, de forma 

colectiva, como “Membros”. 

COM A SUBMISSÃO DA CANDIDATURA PARA MEMBRO, ESTÁ A CONCORDAR COM OS ESTES 

TERMOS DE SERVIÇO PARA MEMBROS. 
 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

Os eventos do GT Circle não são uma corrida ou competição. Existe a obrigação de 

conduzir com cuidado e respeitar as regras do Código da Estrada, quer pelos outros 

Membros quer pelo público em geral. A SQUARESUMMARY Lda. (“a Organização” e/ou “o 

Organizador”) reserva-se ao direito de excluir do Clube Membros com comportamentos 

inadequados. 

 

 
2. JÓIA 

O pagamento da jóia é efectuado no momento de adesão ao Clube, após a aceitação da 

candidatura, salvo excepção de não cumprimento de prazos para pagamento da anuidade 

(descrita no próximo ponto). 

Após aprovação sua adesão ao Clube esta encontra-se para pagamento de forma imediata. 

O preço de adesão ao GT Circle (“jóia”) é apresentado via email, e incluí: 

• New Members Package. 

O pagamento da jóia, no acto de adesão, não exclui a necessidade de pagamento imediato 

da primeira anuidade. 
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3. ANUIDADE 

Após aprovação ou renovação da sua anuidade, esta encontra-se para pagamento de 

forma imediata. O não cumprimento das datas limites poderá implicar pagamento de nova 

jóia. O pagamento deve ser feito por transferência bancária. 

O valor da anuidade é apresentada ao potencial membro, no acto de adesão, e aos 

membros, no final do ano, via email, e incluí: 

• Elegibilidade para todos os eventos que o Clube organize ou participe, com o(s) 

veículo(s) aceite(s) na candidatura. 

• Brochuras digitais de todos os eventos que o Clube organize ou participe. 

• Vantagens e/ou benefícios em outros eventos a que o Clube tenha acesso. 

A participação nos eventos, com mais do que um veículo aceite na candidatura, pressupõe 

a aquisição de uma segunda anuidade (constituição de segundo Membro). 

O GT Circle reserva-se ao direito de rever a qualquer altura a anuidade de Membro. 

Qualquer alteração na anuidade só será aplicável no acto de renovação ou para inscrição 

de novos Membros. A participação nos eventos está sujeita ao pagamento de montantes 

diferentes devidamente identificados nas Brochuras e/ou Formulários de Inscrição dos 

mesmos. 

 

 
4. RENOVAÇÃO 

A sua anuidade como Membro irá renovar automaticamente no primeiro dia útil do mês de 

Janeiro do ano seguinte, e está para pagamento até ao final desse mesmo mês. As 

renovações serão analisadas pela Organização numa base anual. A decisão da Organização 

é final e sem direito a recurso. A sua anuidade de Membro não será cobrada se a sua conta 

tiver sido terminada até à data de expiração da anuidade em vigor. 

 

 
5. IDADE 

O Membro é obrigado a deter uma carta de condução válida e de ter mais de 25 anos. O(s) 

o(s) acompanhante(s) têm que ter mais do que 18 anos, não existindo outras condições. 
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6. RESPEITO PELA LEI 

É obrigatório respeitar todas as leis que regulam o Código da Estrada, incluindo o limite de 

velocidade, leis de todo o tipo de segurança rodoviária e de condução sob o efeito de 

álcool, drogas ou outras substâncias proibidas, durante os eventos do Clube. O Membro 

declara estar na posse de uma carta de condução válida e de estar na posse de 

características psíquicas e físicas adequadas para conduzir o seu próprio veículo, 

exonerando a Organização de qualquer responsabilidade. Se estas leis, acima 

mencionadas, forem violadas a Organização reserva-se ao direito de o impedir de 

participar em futuros eventos. 

 

 
7. VEÍCULOS 

A participação está ligada a um dos veículos aceites no qual o Membro se candidatou, e a 

Organização reserva-se ao direito de recusar o Membro que se apresente com outro 

veículo que não um dos aceites na candidatura. 

A(s) pessoa(s) que se inscreve(m) no evento compromete(m)-se a participar nos eventos. 

Se, por qualquer motivo, não lhe(s) for possível participar a jóia e anuidade não será 

devolvida. 

 

 
8. PUBLICIDADE 

Nenhuma forma de publicidade pode figurar no seu veículo, aquando da participação nos 

eventos que o Clube organize ou participe, a menos que tenha o consentimento da 

Organização. Qualquer forma de publicidade não autorizada deverá ser removida, uma vez 

que a Organização fará o controlo na entrada dos eventos. 

Nos Membros que sejam encontradas não conformidades como as dispostas acima, será 

negada a participação em futuros eventos do Clube. A Organização reserva-se ainda ao 

direito de cobrar ao transgressor eventuais danos resultantes da violação do presente 

artigo. 

 

 
9. PROGRAMA PRELIMINAR E OFICIAL 

A definição do “programa preliminar” ou “programa oficial” significa que as informações 

contidas no programa anual dos eventos do GT Circle podem estar sujeitas a alterações 

(tanto as estruturas utilizadas, como os sinais de caminho, menus ou qualquer outro 

programa). 
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10. ELEGIBILIDADE 

Os veículos elegíveis para o GT Circle serão avaliados pela Organização após serem 

recebidos no acto de cada candidatura. 

Com o objectivo de conseguir a maior variedade de modelos expostos, a Organização 

reserva-se ao direito de admitir veículos a seu exclusivo julgamento. 

O utilização dos serviços do GT Circle e da participação no Clube não está aberta ao público 

em geral e requer uma aprovação. Não poderá partilhar, vender ou transferir uma conta  

de Membro para outra pessoa, nem usar uma conta que não seja originalmente sua. Se 

uma conta violar estas condições, esta poderá ser terminada imediatamente. 

O Membro concorda em fornecer a informação necessária sobre si mesmo como sendo a 

mais correcta e verdadeira, e não deverá utilizar um pseudónimo. O GT Circle reserva-se ao 

direito de verificar a autenticidade da sua identidade e informação pessoal. Concorda que o 

GT Circle não será responsabilizado por qualquer informação que tenha sido 

incorrectamente fornecida. 

Como Membro do GT Circle, garante que utilizará os serviços do Clube como uma entidade 

privada e para utilização própria, e não a mandato ou em representação de nenhuma 

entidade comercial ou organização empresarial. Empresas e outras entidades legais não 

poderão utilizar os serviços do GT Circle para qualquer finalidade. Garante que tem a total 

autoridade e capacidade para usar os serviços do GT Circle e concorda aceitar e respeitar 

estes Termos, e que concordando com estes Termos não está a violar outro acordo com o 

qual esteja já comprometido. 

 

 
11. PROPOR NOVOS MEMBROS 

Os Membros podem propor novos Membros para o GT Circle através do email 

inbox@gtcirle.org. 
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12. CANCELAMENTO 

Os Membros são livres de cancelar a sua anuidade. Caso queira faze-lo deverá enviar um 

email para inbox@gtcircle.org para que lhe seja enviado um formulário de cancelamento. 

Em caso de cancelamento não existe lugar à devolução da anuidade. 

 

 
13. SERVIÇOS GT CIRCLE E EVENTOS DE OUTRAS ENTIDADES 

Os serviços GT Circle estão disponíveis exclusivamente para o os Membros do Clube. O GT 

Circle tem o direito de adicionar e modificar serviços para os Membros a qualquer altura. 

O GT Circle não garante a disponibilidade de nenhum dos seus serviços e todos eles são 

susceptíveis de alterações a qualquer altura sem aviso prévio. O GT Circle não será 

responsabilizado por qualquer dano que pudesse resultar, ou possa resultar, da utilização 

de algum serviço recomendado por nós. 

No caso do Clube oferecer acesso a eventos de outras entidades, o Membro é responsável 

por qualquer custo necessário para participar. O Clube pode adicionar, modificar ou 

remover qualquer oferta a qualquer altura. O Clube não garante a disponibilidade em 

nenhum evento de uma terceira entidade. 

Os eventos de terceiras entidades têm os seus termos e condições próprios. 
 

 
14. IMPRENSA / SOCIAL MEDIA 

O GT Circle tem uma politica de imprensa muito restrita. Os Membros serão confrontados 

se houver da sua parte, ou dos seus acompanhantes, qualquer divulgação publica ou 

identificação de outros Membros em qualquer meio de imprensa ou social media 

incluindo Facebook, Instagram, Twitter e em blogs pessoais. 

 

 
15. CONFIDENCIALIDADE 

A Organização do GT Circle e todo o staff envolvido aderem a standards de 

confidencialidade muito rigorosos, e comprometem-se a manter toda a informação 

pessoal relativa aos Membros e aos seus convidados no maior sigilo. 
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16. BASE DE DADOS 

É importante para a Organização do GT Circle ter os seus detalhes na nossa base de dados 

de Membros. Se os seus contactos ou informações pessoais mudarem, por favor indique- 

nos por email. 

 

 
17. PROCESSO DISCIPLINAR 

Condutas que possam prejudicar a reputação do GT Circle podem resultar na suspensão ou 

expulsão. Essas condutas podem incluir violência ou comportamentos abusivos, a 

divulgação de informação relativa aos Membros e/ou dos seus convidados à imprensa. A 

restituição da anuidade ao Membro expulso fica à descrição da gestão do GT Circle. Se a 

conduta de algum Membro (ou seu convidado) for contrária aos interesses do GT Circle, a 

gestão do GT Circle poderá expulsar o Membro do Clube e/ou suspender ou terminar a sua 

anuidade como Membro. 

 

 
18. DESISTÊNCIA 

Se o Membro não comparecer em nenhum evento que o GT Circle organize ou participe, 

ou se desejar abandonar o Clube em qualquer momento, não terá direito a qualquer 

reembolso. Também não terá direito a qualquer reembolso qualquer Membro que tenha 

sido retirado de um evento do Clube como resultado de acidente de trânsito, mecânico ou 

qualquer outro ocorrido entre veículos de Membros durante os eventos, veículos do 

conjunto dos eventos ou externos ao mesmo. 

A substituição de Membros da inscrição está sujeita à aprovação da Organização. 
 

 
19. CAUSAS DE FORÇA MAIOR 

No caso de ocorrência de actos de força maior e outros semelhantes, a Organização não 

será responsável pelo pagamento e execução das tarefas que já não forem possíveis 

cumprir. Por motivos de força maior entende-se: greves, condições meteorológicas 

adversas, guerra, agitação civil ou militar, motins, catástrofes naturais, actos terroristas. 

Esses factos, e outros como eles, não são imputáveis à Organização. 

Em tais casos a Organização não reembolsará, compensará ou indemnizará o Membro e/ou 

o seu acompanhante. Os eventos também serão realizados em caso de chuva. 
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20. PROTECÇÃO DE PRIVACIDADE 

Os dados pessoais dos Membros serão tratados pela SQUARESUMMARY Lda. no pleno 

respeito pela Lei 67/98, de 26 de Outubro. O Membro concorda que a SQUARESUMMARY 

Lda. use estes dados para enviar material informativo (postal, telefone, internet) sobre o 

próprio negócio ou material publicitário relativo a patrocinadores e/ou parceiros do GT 

Circle. O titular dos dados pessoais pode exercer, a qualquer momento, o seu direito a 

pedir acesso, cancelamento, alteração ou actualização dos seus dados pessoais, de acordo 

com o disposto na lei supra mencionada. 

Para esse efeito, a parte interessada pode apresentar um pedido à Organização por:  

inbox@gtcircle.org 

 
 

21. MARCA E SINAIS DISTINTIVOS 

Propriedade e direitos de autor: o Membro não pode reclamar seus quaisquer direitos de 

marca (nome e design) “GT Circle”. Para este fim, o Membro compromete-se, a si e ao(s) 

seu(s) acompanhante(s), a não reivindicar a propriedade, licença ou qualquer outro direito 

de uso ou de exploração da mesma. Além disso, o Membro concorda, em seu nome e do(s) 

seu(s) acompanhante(s), em não utilizar nomes, marcas comerciais ou outros sinais 

distintivos, em combinação com o nome e marca comercial “GT Circle”. 

www.gtcircle.org, o site, tem direitos de propriedade intelectual bem como o seu 

conteúdo (incluindo, mas não se limitando a todas as informações, gráficos, fotografias, 

texto, vídeo e áudio) são propriedade da SQUARESUMMARY Lda. 

Os serviços do site, e o seu conteúdo são protegidos pelas leis nacionais e internacionais 

de propriedade intelectual. A reprodução e/ou cópia de qualquer material neste site é 

estritamente proibido. 
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22. DIREITOS DE IMAGEM, PUBLICAÇÃO E INDEMINIZAÇÃO 

O Membro autoriza a SQUARESUMMARY Lda. e/ou as pessoas por ela designada, para a 

realização, no prazo do contexto geral dos seus eventos, de fotografias e gravações de 

áudio e vídeo da sua pessoa e do(s) seu(s) acompanhante(s) e/ou veículo. 

Cada Membro abdica e transfere para a Organização, sem remuneração e sem restrições, 

os direitos de exploração das fotografias e/ou gravações de áudio e vídeo à 

SQUARESUMMARY Lda. que os seus agentes designados irão realizar no contexto dos 

eventos que organize ou participe. 

A Organização está autorizada a reter, explorar comercialmente e transferir a terceiros, 

com tempo indeterminado, imagens e/ou gravações áudio e vídeo para uso, naquele que 

considerar o meio mais apropriado, com absoluta discrição, sendo difundido, ainda que 

editado ao critério da SQUARESUMMARY Lda., por meio de produtos impressos (citados a 

titulo de exemplo apenas: jornais, livros, revistas, redes sociais, sites, etc.) e/ou qualquer 

tipo de media ou sistema actualmente conhecido (citados a titulo de exemplo apenas: TV 

terrestre, satélite, cabo, rádio, internet – download, streaming, sistemas analógicos e/ou 

digitais, etc.) ou outro meio que venha a ser inventado no futuro, sem limites de território, 

de duração de etapas, seja pela venda total ou parcial a terceiros. 

Qualquer Membro indemnizará a SQUARESUMMARY Lda. por qualquer reivindicação 

afirmado por terceiros que tenham fotografias e/ou gravações áudio e vídeo acima 

mencionados. 

De notar que esta cláusula serve para protecção da Organização, que não tem como 

objectivo fotografar Membros, mas sim os veículos e o evento em geral. As imagens 

sofrerão edição (rostos e matriculas), por forma a manter a privacidade do evento em 

relação aos seus Membros. 
 

 

23. COPIAR OU REPLICAR O CLUBE E/OU OS SEUS EVENTOS 

O Membro compromete-se a não organizar eventos que, devido às suas características e 

prerrogativas constituem replicação dos eventos organizados pelo “GT Circle”. Qualquer 

violação deste compromisso será processado pela Organização para proteger os seus 

direitos e interesses. 
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24. RESPONSABILIDADE CIVIL E INDEMINIZAÇÕES 

Cada Membro deve ter a apólice de seguro adequada ao seu veículo de acordo com a 

legislação em vigor, bem como indemnizar a SQUARESUMMARY Lda. e a sua Organização, 

da responsabilidade de danos causados sobre os Membros e seus acompanhantes, 

produtos ou serviços, sobre terceiros e sobre coisas feitas pela Organização e sobre si 

mesmo e o seu acompanhante. 

A Organização e/ou os seus agentes não podem ser responsabilizadas no caso de erros do 

Membro durante as manobras de entrada e/ou estacionamento do seu veículo. Da mesma 

forma, o Membro isenta a SQUARESUMMARY Lda. de qualquer responsabilidade em caso 

de roubo e/ou incêndio e/ou vandalismo e/ou outros danos que o veículo possa sofrer no 

decorrer dos eventos, bem como a renúncia, mesmo para os seus herdeiros, de pedidos de 

indeminização à SQUARESUMMARY Lda. relacionados com qualquer acidente sofrido com 

o veículo. 

A qualquer momento dos eventos, os veículos dos Membros NÃO estão sobre a custódia 

da SQUARESUMMARY Lda. e/ou dos seus agentes. 

 

 
25. NOTIFICAÇÕES 

O GT Circle poderá enviar aos Membros notificações sobre alterações/modificações destes 

Termos e Condições, suspensão ou terminação da sua conta de Membro ou outro assunto 

por email. As notificações são consideradas validadas 48 horas após o seu envio. 

 

 
26. INDEMINIZAÇÕES 

O Membro concorda em indemnizar e isentar o GT Circle, as suas empresas afiliadas, os 

seus colaboradores, agentes e fornecedores bem como os seus parceiros e seus 

colaboradores, agentes e fornecedores, de qualquer reivindicação por perda, dano ou 

responsabilidades, incluindo despesas legais, que surjam da sua utilização ou má utilização 

dos serviços do GT Circle ou da violação destes Termos. O GT Circle reserva-se ao direito,  

às custas do Membro, de assumir a exclusiva defesa e controlo de qualquer assunto pelo 

qual o Membro seja notificado a indemnizar o Clube e os seus fornecedores e parceiros, e 

concorda cooperar com o GT Circle na defesa destas reivindicações. O GT Circle utilizará os 

meios razoáveis para notificar o Membro de qualquer reivindicação ou processo a partir do 

momento que tome conhecimento do mesmo. 
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27. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E JURISDIÇÃO 

Estas disposições são regidas e interpretadas de acordo com a lei portuguesa. Todas as 

disposições em leis e regulamentos devem uma referência para as leis e regulamentação 

portuguesa. Todos os litígios decorrentes do presente termo estão sujeito à competência 

exclusiva do Tribunal da Comarca de Lisboa. 

Para qualquer efeito jurídico, as presentes “condições gerais”, estão escritas em 

português. A tradução para inglês tem um valor informativo. 

 

 
28. COMUNICAÇÃO INFORMATIVA 

Permanece uma faculdade da SQUARESUMMARY Lda. comunicar a todos os Membros, de 

forma que considerar mais competente, qualquer alteração ou aditamentos às disposições 

ou programas gerais, bem como informações ou esclarecimentos para interpretação mais 

precisa. 

 

 
Clicando em “I accept privacy policy and terms and conditions” o Membro atesta que 

leu, compreendeu e aceitou o Regulamento do Clube. 
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