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Regulamento do Spin Hostel – Hostel Social de Carnide 

 
O SPIN Hostel – Hostel Social de Carnide é um espaço pensado para acolher e apoiar atividades sociais,  
formativas e de solidariedade. Tem a particularidade de ser gerido pela Associação Spin, com o apoio da Junta de 
Freguesia de Carnide.  A SPIN é uma ONG Portuguesa que neste projeto social reflete os seus valores e princípios de raiz, 
empenhando-se por transformar o Spin Hostel num lugar de encontro para a promoção da inclusão social, da 
interculturalidade e da mobilidade educativa, onde se promova também a capacitação dos seus utentes, a sua participação 
e cidadania ativa e consciente. O Spin Hostel está localizado em Lisboa, no Bairro Padre Cruz, o maior bairro municipal da 
Península Ibérica, pelo que conta com “uma comunidade à sua volta”. 

RESERVAS - PROCEDIMENTO 

1 - Confirmação de Reservas 
A Reserva considera-se confirmada pelo SPIN Hostel após os seguintes passos: 
1 - envio, por parte do Responsável do grupo, da Ficha de Reserva para o email spin.hostel@a-spin.pt  
2 - receção do email de confirmação do SPIN Hostel com orçamento personalizado para o grupo 
3 - comunicação de aceitação do orçamento acompanhado por comprovativo do pagamento de 50% do valor final da 

reserva enviado pelo responsável do grupo ao email spin.hostel@a-spin.pt 
Estes 3 passos poderão ser também realizados presencialmente na sede da Associação SPIN, mas não por via telefónica. 
4 – o pagamento do saldo final da reserva poderá ser efetuado no 1ºdia da entrada do grupo ou, mediante acordo, até ao 
último dia da estadia do grupo, antes do check-out. 

2 - Anulação de reservas 
A anulação de reservas previamente confirmadas e pagas poderá dar lugar a reembolso, de acordo com as seguintes 
condições:  
- Mais de 30 dias antes da data de entrada (não inclui o dia da chegada) – devolução equivalente a 75% do valor pago.  
- De 30 a 15 dias antes da data de entrada (não inclui o dia da chegada) - devolução equivalente a 50% do valor pago.  
- De 15 dias até ao dia da chegada – não há lugar a qualquer tipo de devolução.  
Os reembolsos são efetuados através de transferência bancária. 

UTILIZAÇÃO 

3 -  Os grupos e pessoas que pretendam utilizar o SPIN Hostel deverão identificar-se com os seus valores e princípios e 
respeitar o seu regulamento de utilização. 

4 – A capacidade máxima do Spin Hostel é de 28 utentes. A cada utente corresponde uma cama e um cacifo e/ou 
prateleiras idóneas para colocar os seus pertences.  

5 – Em cada grupo que utilize o Spin Hostel deverá ser identificado um responsável do grupo, o qual efetuará todos os 
contatos com a gestão do Spin Hostel e seus colaboradores. O responsável do grupo terá de assegurar junto do seu 
grupo o cumprimento de todas as regras de utilização do Spin Hostel e responderá civil e penalmente caso algum membro 
do seu grupo desrespeite estas regras. 

6 – O Responsável do grupo deverá entregar à gestão do Spin Hostel até ao dia da entrada no Spin Hostel uma lista 
dos nomes e documentos de identificação e contatos de todos os membros do seu grupo, incluido os seus.  

7 – O Responsável do grupo assinará até ao dia da entrada do grupo no Spin Hostel, o Inventário do Spin Hostel e o 
Regulamento de Utilização do Hostel em seu nome e de todos os membros do seu grupo, comprometendo-se a disseminar 
a informação sobre esses documentos junto de todo o grupo e a assegurar o seu cumprimento zeloso e cuidadoso. 

8 -  Todos os utentes do Spin Hostel terão um cartão de hóspede com um número específico, com a data de entrada e de 
saída; este cartão deverá ser exibido a todo o momento que seja requisitado pelos membros da Equipa do Spin Hostel. 
 
9 - Qualquer criança ou jovem menor de 16 (dezasseis) anos, deverá ser acompanhado por um adulto por si responsável, 
ou estar munido de uma autorização emitida pelo mesmo. 

10 - Não é permitida a entrada ou permanência de animais no Spin Hostel, excepto de cães guia acompanhantes de 
invisuais. 
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11 – O pagamento do valor de alojamento-base no Spin Hostel/noite garante o direito à utilização de todos os serviços 
disponíveis e requisitados pelo grupo no Hostel, assim como ao serviço de vigilância noturna e limpeza diária, incluindo as 
roupas de cama. Não está incluído o pequeno-almoço e o uso de toalhas.  

12 – As refeições (pequeno-almoço, almoço e jantar) poderão ser requisitadas por escrito com uma antecedência mínima 
de 24h à Equipa do Spin Hostel e mediante o pagamento do respetivo valor acordado entre as partes. 

13 - As toalhas de rosto e de banho, cadeados e outros serviços e materiais poderão ser solicitados à gestão do Spin 
Hostel (e durante a noite ao Segurança do hostel), mediante o pagamento do valor respetivamente identificado.  

14 - Quando o grupo necessitar de usar a Cozinha do Spin hostel para a confeção de refeições, o Responsável do grupo 
deerá avisar com antecedência mínima de 24horas e terá que assinar, cumprir e respeitar as Regras de utilização da 
cozinha do Spin Hostel. 

15 – O Spin Hostel dispõe de dois quadros próprios para a escrita de mensagens que poderão ser usados pelos utentes 
para a aposição de mensagens para os seus grupos e/ou outros utentes. Para além destes quadros, quaisquer outros 

meios e/ou locais para escrita de mensagens no Spin Hostel deverá ser solicitado pelo responsável do grupo à Equipa do 
Spin Hostel. 

16 – A mudança de roupas de cama será acordada segundo as necessidades de cada grupo e num máximo de duas vezes 
por semana. Consoante o caso especial de cada grupo, poderão ser abertas as exceções necessárias à sua estadia, 
mediante acordo prévio com a Equipa Spin Hostel. Se um ou mais utentes do(s) grupo(s) hospedado(s) desrespeitar o 
acordo estabelecido entre a Equipa Spin Hostel e o Responsável do grupo respetivo, através da utilização negligente ou 
danosa das roupas de cama (derramamento de líquidos ou fluidos corporais ou comida devido a estados alterados da 
consciência resultantes do consumo não responsável de substâncias), a mudança das roupas de cama será efetuada 
apenas mediante o pagamento de um valor extra de 25Euros e no horário estipulado para a limpeza dos quartos no Spin 
Hostel. Se se tratar de uma situação muito urgente, poderá no caso específico ser entregue a roupa de cama ao 
responsável do grupo diretamente, mas só após o pagamento do valor extra de 25Euros ao membro da Equipa do Spin 
Hostel presente no momento e devidamente identificado. 

17 – Todos os utentes deverão respeitar o período de silêncio correspondente ao horário das 0h00 – 08h00. 

18 – O check-in poderá ser efetuado na sede da Associação Spin até às 18h; caso o grupo chegue mais tarde, poderá ser 
efetuado junto do Segurança ou a combinar caso a caso; o check-out será até às 12h do dia de saída, junto da gestão do 
Spin hostel na sede da Associação Spin. 

19 – Não são admitidos o uso, posse e/ou consumo de substâncias perigosas, ilegais, armas e/ou qualquer artigos 
perigosos e proibido por lei dentro do Spin Hostel e do pátio do Espaço Comunitário Antiga Escola Rio Tejo. 
 
20 - De acordo com o previsto na Lei 37/2007, de 14 de Agosto, não é permitido fumar nos espaços fechados do Spin 
Hostel. De igual forma, também não é permitido comer, beber e/ou fumar nos quartos. 

21 – Não são permitidas utilizações de todo o espaço no interior do Spin Hostel e do Pátio exterior em frente ao Hostel 
dentro do Espaço Comunitário Antiga Escola Rio Tejo que não sejam previamente acordadas por escrito com o 
responsável da  Associação Spin e Equipa do Spin Hostel. 

CHAVES 

22 - A chave da porta de entrada do SPIN Hostel será cedida ao Responsável de cada grupo hospedado no Hostel 
mediante uma caução de 25 Euros devolvida no momento do check-out, para abertura e fecho do Spin Hostel sempre que 
seja necessário para o seu grupo. A chave da porta de entrada do Spin Hostel não poderá em nenhum momento ser 
copiada, emprestada ou cedida por qualquer via a outra pessoa estranha ao seu respetivo grupo em qualquer momento 
da estadia. O responsável do grupo é responsável civil e penalmente pela conservação da chave e pela sua entrega no ato 
do check-out. 

23 - Em caso de perda da chave da porta de entrada ou dos quartos, a caução de 25Euros não será devolvida e o 
responsável do grupo deverá informar a pessoa de contato da Equipa Spin Hostel e/ou Associação Spin o mais 
rapidamente possivel. 
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SEGURANÇA NOTURNA 

24 – O Vigilante noturno do Spin Hostel é um membro da Equipa do Spin Hostel, está devidamente identificado e 
assegurará a ordem, a vigilância e a segurança dos utentes hospedados no Spin Hostel de forma não violenta.  

25 - Consoante os grupos, o Vigilante Noturno poderá também ser responsável pela preparação dos pequenos-almoços. 

26 – O Vigilante Noturno tem acesso, para além dos contatos e identificação do Responsável do grupo, aos mesmos dados 
dos restantes membros do grupo hospedados no Spin Hostel. 

27 – O Vigilante Noturno pedirá a identificação a qualquer pessoa que entre com membros do grupo ou que venha visitar 
membros do grupo e que não pertença a nenhum dos grupos hospedados no Spin Hostel no respetivo momento.  

28 – Em qualquer caso de violência ocorrida dentro do Spin Hostel, o Vigilante Noturno intervirá de forma não violenta e 
irá chamar as autoridades competentes para lidarem com a situação.  

29 – O Vigilante Noturno tem as chaves de entrada do Spin Hostel e de entrada no Espaço Comunitário da Antiga Escola 
Rio Tejo, pelo que em caso de saídas noturnas do grupo durante o seu horário, qualquer membro do grupo que deseje 
entrar após o horário das 22h até às 6h00, deverá ligar para o telemóvel do Vigilante e exibir o cartão do Spin Hostel.  

VISITAS 

30 - As visitas são permitidas até às 24h e deverão registrar-se na sede da Associação SPIN e caso esteja encerrada, junto 
do Segurança do Spin Hostel, tanto ao ingressar como ao retirar-se do Hostel.  

31 - Não é permitido às visitas ingressar nos quartos, nem utilizar as instalações e serviços destinados exclusivamente aos 
nossos hóspedes, sendo a permanência permitida apenas nas áreas comuns (sala de refeições e corredor do Hostel). 

 

RESPONSABILIDADES 

32 - O Spin Hostel e/ou a Associação Spin não se responsabiliza por eventuais quedas ou acidentes sofridos pelos utentes 
em resultado da deficiente utilização das camas ou de quaisquer equipamentos disponibilizados para os utentes em todas 
as áreas do Spin hostel.  

33 - O Spin Hostel e/ou a Associação Spin não aceita guardar ou armazenar quaisquer bagagens ou outro tipo de haveres 
pertencentes aos utentes, pelo que não se responsabiliza por eventuais roubos, furtos, danos ou extravios que possam 
ocorrer nas instalações do Spin Hostel. 

34 – O Spin Hostel e/ou a Associação Spin não é responsável pelos danos ou perdas de bens pessoais: recomenda-se a 
todos os utentes que mantenham a porta de entrada fechada, (quando aplicável) a porta do próprio quarto fechada e os 
seus pertences guardados com cadeado nos cacifos disponíveis em todos os quartos. 

35 - Os bens pessoais que forem deixados nos quartos, após mudança ou saída definitiva dos utentes, serão removidos, 
podendo ser levantados na sede da Associação SPIN, no prazo de 48 horas, por quem provar ser seu legítimo possuidor. 

36- Os utentes e o responsável do grupo são individual e solidariamente responsáveis por eventuais danos que provoquem 
no Spin Hostel, assumindo as responsabilidades inerentes. 

37 – Se durante a normal utilização e sem que haja algum dolo ou negligência por parte do(s) utente(s), ocorrer algum 
dano no equipamento do Spin Hostel, o utente e/ou o responsável do grupo que verificar a ocorrência dessa situação 
deverá imediatamente contatar a Equipa do Spin Hostel, a qual será responsável por corrigir a situação e reparar o dano 
no menor tempo possivel. Em momento algum o utente ou responsável do grupo que encontrou ou se deparou com a 
situação deverá tentar corrigir ou reparar o dano por si mesmo.  

 



 
 

4 
 

MODALIDADES DE RESSARCIMENTO DE DANOS 

38 - O desaparecimento ou dano ocorrido no Spin Hostel durante a estadia de um grupo, prejudica fortemente o trabalho 
de toda a equipa do Spin Hostel e a qualidade da estadia de todos os seus utentes presentes e futuros. Por esse motivo e 
para evitar desentendimentos, o responsável de cada grupo hospedado no Spin hostel irá assinar o Inventário do Hostel 
até ao momento da entrada de todo o grupo no Spin Hostel. Dessa forma poderá verificar quais os objetos, móveis e /ou 
quaisquer items e equipamentos disponiveis no Spin Hostel no momento da entrada do seu grupo e zelar para que o seu 
estado de conservação e número se mantenham até ao final da estadia do seu grupo.  

39 – Se durante a estadia do grupo e/ou imediatamente a seguir ao check-out, se verificar a ocorrência de danos ou 
desaparecimento de objetos, móveis e /ou quaisquer items e equipamentos da propriedade da Associação Spin colocados 
à disposição do grupo no Spin Hostel, tanto o responsável do grupo como todo o grupo serão responsáveis solidariamente  
pelo pagamento do valor real correspondente a cada item/equipamento/objeto desaparecido e/ou danificado, acrescido de 
20% devidos pela necessidade de transporte, deslocação, montagem e todo o trabalho acrescido da equipa do Spin Hostel 
na reposição do item em questão. O pagamento desse valor deverá ser efetuado por transferência bancária. 

40 – No caso de dano ou desaparecimento referido no ponto anterior, o pagamento de 20% do valor real do 
item/equipamento/objeto poderá ser evitado se o responsável do grupo providenciar o item/equipamento/objeto igual ou 
semelhante em igual ou melhor estado diretamente à equipa do Spin Hostel num espaço máximo 48horas após o dano ou 
desaparecimento.  

O desrespeito de alguma destas regras poderá resultar na perda do direito de utilização do Spin Hostel do utente 
responsável e/ou de todo o grupo. 

Qualquer situação não prevista neste Regulamento será em 1ªinstância debatida entre a Equipa Spin Hostel e o 
Responsável do Grupo. Se não se chegar a acordo, será aplicável a lei portuguesa em vigor e poderão ser interpostos 
procedimentos judiciais, junto das entidades competentes. 

Eu, (nome completo)  __________________________________________________________________,  
CC/BI/Passaporte nº ________________________, NIF nº _________________________, residente em 
_____________________________________________________________________________________
em meu nome e em nome de todos os membros do grupo que represento (nome do grupo)_____________ 
______________________ declaro ter lido atentamente e entendido todas as cláusulas deste Regulamento 
do Spin Hostel, ter verificado os items listados no Inventário do Spin Hostel e seu bom estado e irei cumprir 
todas as disposições e regras de utilização, assim como irei informar todos os membros do meu grupo 

acerca de todas as cláusulas do presente Regulamento. 
 
 
(Assinatura) _________________________________________ 
 

(Carimbo do Grupo/Coletividade/Organização) 
 

Regras de utilização da Cozinha do Spin Hostel 

41 – Os utentes de cada grupo poderão usar a cozinha apenas quando não tiverem sido solicitadas refeições, as quais 
serão confeccionadas pelo(a)  Cozinheiro(a) pertencente à Equipa Spin Hostel. Mediante prévio acordo entre o responsável 
do grupo e a Equipa Spin Hostel, poderão ser abertas exceções de utilização relacionadas com as necessidades do grupo. 

42 – Se a Cozinha for cedida pela Equipa do Spin Hostel para a confeção de refeições por parte do grupo durante a sua 
estadia, o responsável do grupo assinará um termo de responsabilidade segundo o qual o responsável age em seu 

nome e em nome do grupo hospedado, sendo igualmente responsável pelos danos e/ou desaparecimentos de 
objetos/equipamentos/items/móveis/utensílios/bens perecíveis como comida e bebida que vierem a ocorrer durante a 
estadia do seu grupo e possam ser a ele imputáveis. 

43 – Todos os utentes que utilizem a Cozinha do Spin Hostel deverão deixar limpos, secos e guardados os utensílios da 
cozinha no respetivo lugar após o uso, assim como assegurar a limpeza dos equipamentos e espaços utilizados para 
cozinhar. Caso não se verifique a limpeza dos equipamentos e dos espaços, será debitado ao grupo o valor de 
7Euros/hora consoante as horas necessárias para a limpeza da Cozinha do Spin Hostel após a utilização pelo grupo. O 
valor mínimo debitado na conta do grupo será de 7Euros/hora em qualquer caso.   
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44 – Os utentes poderão utilizar equipamentos e utensílios de cozinha, bens perecíveis (comidas e bebidas) de sua 
propriedade no Hostel, desde que apresentem uma lista detalhada dos mesmos à Equipa do Spin Hostel por escrito e 
sejam autorizados pela Equipa Spin Hostel. Em nenhum caso a Equipa do Spin Hostel ou a Associação Spin poderão ser 
responsabilizados por danos ou desaparecimentos relativos a estes equipamentos, utensílios de cozinha e/ou bens 
perecíveis (comidas e bebidas). 

45 – Todos os utentes autorizados a utilizar a Cozinha do Spin Hostel deverão manter os seus alimentos perecíveis dentro 
do frigorífico ou noutro local idóneo à sua conservação, num saco, com o nome e a data da validade. Os alimentos fora do 
prazo serão retirados da cozinha e não reembolsáveis. 
 
46 – Todos os utentes que usem a Cozinha para a confeção de refeições e tenham sido para tal autorizados pela Equipa 
Spin Hostel, deverão usar uma proteção para o cabelo e lavar as mãos várias vezes antes e durante a confeção de 
alimento e o serviço de mesa. 
 
47 – Todos os eletrodomésticos da Cozinha do Spin Hostel são elétricos e estão ligados à corrente na temperatura e com 
o regulador correto. Os utentes estão proibidos de desligar as fichas elétricas dos eletrodomésticos em funcionamento. 
(Excetuam-se desta proibição o caso dos eletrodomésticos móveis e pequenos como as torradeiras, tostadeiras, máquina 

de café, chaleira e microondas)  

48 – Se durante a normal utilização e sem que haja algum dolo ou negligência por parte do(s) utente(s), ocorrer algum 
dano no equipamento da Cozinha do Spin Hostel, o utente e/ou o responsável do grupo que verificar a ocorrência dessa 
situação deverá imediatamente contatar a Equipa do Spin Hostel, a qual será responsável por corrigir a situação e reparar 
o dano no menor tempo possivel. Em momento algum o utente ou responsável do grupo que encontrou ou se deparou 
com a situação deverá tentar corrigir ou reparar o dano por si mesmo.  

49 - O Spin Hostel e/ou a Associação Spin não se responsabiliza por eventuais danos ou acidentes sofridos pelos utentes 
em resultado da deficiente utilização dos equipamentos disponibilizados para os utentes na Cozinha do Spin Hostel.  

 
O desrespeito de alguma destas regras poderá resultar na perda do direito de utilização do Spin Hostel do 
utente responsável e/ou de todo o grupo. 

Qualquer situação não prevista neste Regulamento e Regras de Utilização da Cozinha será em 1ªinstância 
debatida entre a Equipa Spin Hostel e o Responsável do Grupo. Se não se chegar a acordo, será aplicável a 
lei portuguesa em vigor e poderão ser interpostos procedimentos judiciais, junto das entidades 
competentes. 

Eu, (nome completo)  __________________________________________________________________,  
CC/BI/Passaporte nº ________________________, NIF nº _________________________, residente em 
_____________________________________________________________________________________
em meu nome e em nome de todos os membros do grupo que represento (nome do grupo)_____________ 
______________________ declaro ter lido atentamente e entendido todas as cláusulas deste Regulamento 
da Cozinha do Spin Hostel e irei cumprir todas as disposições e regras de utilização, assim como irei 
informar todos os membros do meu grupo acerca de todas as cláusulas do presente Regulamento. 
 
 
(Assinatura) _________________________________________ 
 
 
 

(Carimbo do Grupo/Coletividade/Organização) 

 

Obrigad@ por respeitar as nossas regras de utilização. 

Desejamos-lhe uma ótima estadia no SPIN Hostel! 


