
 

 

N/Ref. 144/16                 Angra do Heroísmo, Novembro de 2016 

 

Assunto: REGIME JURÍDICO DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESPORTIVAS ESTABELECIDAS NA 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES. 

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação do Decreto Legislativo Regional nº 24/2016/A, 

publicado no Diário da República, I Série, n.º 217, de 11 de Novembro de 2016, que aprova o 

regime jurídico da responsabilidade técnica pela direcção e orientação das actividades físicas 

desportivas desenvolvidas pelas entidades que prestam serviços na área da condição física 

estabelecidas na Região Autónoma dos Açores.  

 

- Âmbito de aplicação 

Este diploma aplica-se: 

a) A todas as entidades que prestem serviços na área da condição física (fitness), 

designadamente os ginásios, academias ou clubes de saúde (health clubs), 

independentemente da denominação adoptada e forma de exploração;  

b) As actividades desenvolvidas em instalações abertas ao público que sejam dotadas de 

equipamento para treino da força, manutenção ou recuperação da condição física.  

 

Sempre que as actividades se desenvolvam fora das instalações desportivas, estas devem 

cumprir os requisitos de acesso e funcionamento das instalações desportivas previstos no 

presente diploma, com as necessárias adaptações. 

 

Excluem-se, designadamente, do âmbito de aplicação deste diploma as actividades físicas 

desportivas que por vontade expressa dos praticantes desportivos federados, sejam realizadas 

sem enquadramento técnico; as actividades desenvolvidas no âmbito do sistema educativo, 

curricular e de complemento curricular, incluindo as actividades do desporto escolar; as 

desenvolvidas em instâncias termais e unidades de saúde e de reabilitação, utilizadas sob 

supervisão médico-sanitária; e as desenvolvidas em instalações integradas em complexos 



 

 

habitacionais, unidades hoteleiras ou empreendimentos turísticos de utilização exclusiva por 

parte dos respectivos moradores ou hóspedes. 

 

 - Direcção e responsabilidade pelas actividades físicas desportivas 

As entidades desportivas devem dispor cumulativamente de: 

a. Pelo menos, um director técnico, que assuma a direcção e responsabilidade pelas 

actividades físicas desportivas; 

b.  Técnicos de exercício físico, que sejam responsáveis pela orientação e condução das 

actividades físicas desportivas. 

 

É obrigatória a obtenção de título profissional válido para exercício dos cargos de director 

técnico e técnico de exercício físico, devendo os candidatos apresentar a sua candidatura à 

emissão do respectivo título perante a Direcção Regional do Desporto.   

 

- Funcionamento das instalações desportivas 

Não é permitido o desenvolvimento de actividades físicas sem a presença e orientação de um 

director técnico ou de um técnico de exercício físico. Contudo, apenas é obrigatória a presença 

do director técnico nas instalações desportivas durante metade do seu período de 

funcionamento diário e no mínimo de uma hora.  

 

As instalações desportivas devem dispor de: 

1. seguro relativo à utilização das instalações, bem como a acidentes ou doenças 

decorrentes da prática desportiva; 

2. regulamento interno, contendo as normas de utilização e de segurança a serem 

observadas pelos clientes, elaborado e assinado pelo proprietário ou entidade que as 

explore e pelo director técnico; 

3. manual de operações das actividades desportivas, contendo os procedimentos e modos 

de realização das actividades e utilização de equipamentos desportivos a serem 

observados pelos profissionais e clientes, de acordo com as recomendações a aprovar por 

portaria do Governo Regional. O manual é elaborado pelo director técnico e assinado por 

este e pela entidade; 

4. livro de reclamações de acordo com a legislação em vigor. 

 



 

 

Deverão ser afixados nas instalações desportivas, em local visível para os clientes, cópia dos 

títulos profissionais do director técnico e do técnico de exercício físico e informação sobre a 

existência de seguro.  

 

O regulamento interno, o manual de operações das actividades desenvolvidas e o livro de 

reclamações deverão estar afixados na entrada e nas áreas de prática de actividade física 

desportiva, em local visível para os clientes.  

 

- Acesso e permanência nas instalações desportivas 

Pode ser impedido o acesso ou permanência nas instalações desportivas ou a participar na 

actividade a quem se recuse, sem causa legítima, a pagar os serviços utilizados ou consumidos, 

não se comporte de modo adequado, provoque distúrbios e/ou pratique actos de furto e/ou 

de violência. 

 

A assistência às actividades só é permitida quando disposta no regulamento interno das 

instalações desportivas, excepto se tal comprometer o bem-estar e a segurança dos clientes e 

das instalações. 

 

A recolha de imagens nas instalações desportivas (fotografia e/ou vídeo), só é permitida 

mediante autorização do proprietário ou da entidade que as explore, e desde que nenhum 

cliente ou acompanhante manifeste oposição à pessoa autorizada. 

 

- Responsabilidade Contra-ordenacional 

O incumprimento do disposto no presente diploma poderá implicar a prática de uma 

contraordenação leve, grave ou muito grave, as quais são puníveis com coimas que poderão ir 

de € 250,00 a € 2.000,00, se o infractor for pessoa singular, e de € 1.000,00 a € 8.000,00, se for 

pessoa colectiva.  

 

Para além da coima aplicável ao caso concreto, poderão ainda ser aplicadas sanções acessórias 

de interdição do exercício da actividade de director técnico ou de técnico de exercício físico e 

encerramento da instalação desportiva.  

 

 



 

 

- Disposições transitórias 

Os responsáveis técnicos com inscrição válida ao abrigo do Decreto Legislativo Regional n.º 

33/2002/A, de 5 de Novembro, licenciados nas áreas do desporto, educação física ou 

similares, mantêm a sua inscrição válida até ao fim do respectivo prazo, devendo, findo o 

mesmo, requerer à Direcção Regional do Desporto a emissão de título profissional de director 

técnico ou de técnico de exercício físico. 

 

Os responsáveis técnicos com inscrição válida, não licenciados, mantêm também a sua 

inscrição válida até ao fim do respectivo prazo, devendo, findo o mesmo, requerer à Direcção 

Regional do Desporto a emissão de título profissional de técnico de exercício físico, desde que 

cumpram os seguintes requisitos: 

a) Nível de Qualificação do Quadro Nacional de Qualificações: Nível 5; 

b) Nível de Qualificação do Quadro Europeu das Qualificações: Nível 5; 

c) Número de horas previsto no Catálogo Nacional de Qualificações. 

 

Caso, os responsáveis técnicos com inscrição válida e não licenciados que não cumpram os 

requisitos acima elencados devem requerer à Direcção Regional do Desporto, no prazo 

máximo de 30 dias a contar da entrada em vigor do presente diploma, a emissão de um título 

provisório para o exercício de funções de técnico de exercício físico, válido por um ano e 

prorrogável no máximo até três anos, desde que demonstrada a frequência de formação 

tendente à regularização da sua formação.  

 

- Entrada em vigor 

O presente diploma entra em vigor a 9 de Fevereiro de 2017.  

 

Esta circular não dispensa a leitura do referido diploma que poderá consultar em www.dre.pt 

ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1480070257.pdf  

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.dre.pt/
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1480070257.pdf

