
 

 

N/Ref. 170/12                     Angra do Heroísmo, Outubro de 2012 

 

Assunto: REGIME DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA INSTALAÇÕES DE FITNESS E 
HEALTHCLUBS  
 
Caro Associado,  

 

Conheça os parâmetros necessários a cumprir na sua empresa se esta se 

insere na área de atividades de fitness e/ou healthclubs! 

 
Leva-se ao seu conhecimento, a publicação da Lei n.º 39/2012, de 28 de Agosto que vem 

aprovar o regime da responsabilidade técnica pela direção e orientação das atividades 

desportivas que prestam serviços desportivos na área da manutenção da condição física 

(fitness), designadamente aos ginásios, academias ou clubes de saúde (healthclubs), 

revogando assim o Decreto-Lei n.º 271/2009, de 1 de Outubro. 

 
A presente lei define o regime jurídico da responsabilidade técnica pela direção e orientação 

das atividades desportivas desenvolvidas nas instalações desportivas que prestam serviços 

desportivos na área da manutenção da condição física (fitness), designadamente os ginásios, 

academias ou clubes de saúde (healthclubs), independentemente da designação adotada e 

forma de exploração, bem como determinadas regras sobre o seu funcionamento, não sendo 

aplicável às atividades desportistas mencionadas no art. 2.º. 

 

Com a publicação do presente diploma, verifica-se que cada instalação desportiva deve de 

dispor de: 

a) Pelo menos um diretor técnico (DT) que assuma a direção e responsabilidade pelas 

atividades desportivas que decorrem na instalação; 

b) Técnicos de exercício físico responsáveis pela orientação e condução do exercício de 

atividades desportivas a decorrer na instalação. 

 
Entende-se por Director Técnico como sendo a pessoa singular que assume a direção e a 

responsabilidade pelas atividades desportivas que decorrem nas instalações desportivas que 

prestam serviços desportivos na área da manutenção da condição física (fitness), 

designadamente os ginásios, academias ou clubes de saúde (healthclubs), independentemente 

da designação adotada e forma de exploração, sendo da sua competência as funções 

mencionadas no art. 6.º do presente diploma. 



 

 

 
Quanto ao técnico de exercício físico, este desempenha as funções e deveres descritos nos 

art.s 7.º e 8º do mesmo diploma. 

 
É obrigatória a obtenção de título profissional válido para o exercício da função de DT em 

território nacional, sendo nulo o contrato pelo qual alguém se obrigue a exercer a função de 

DT sem título profissional válido. 

 
Podem ter acesso ao título profissional de DT os candidatos que satisfaçam um dos seguintes 

requisitos: 

a) Licenciatura na área do desposto ou da educação física; 

b) Qualificações profissionais reconhecidas nos termos da Lei n.º 9/2009, de 4 de Março. 

 
Quanto ao funcionamento das instalações desportivas onde decorram as atividades abrangidas 

pela presente lei, estas devem de dispor do seguinte e estar afixado em local visível aos 

utentes: 

�  De um seguro nos termos do disposto no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 10/2009, de 

12 de Janeiro, alterado pela Lei n.º 27/2011, de 16 de Junho, e a informação sobre a 

sua existência; 

� De um regulamento interno, elaborado pelo proprietário ou entidade que o explore, 

contendo as normas de utilização e de segurança a ser observadas pelos utentes, o 

qual é assinado pelo DT; 

� De um manual de operações das atividades desportivas elaborado pelo DT, contendo 

os procedimentos e protocolos, entre outros, o qual é assinado pelo DT e pelo 

proprietário ou entidade que o explore. 

É da competência da Inspeção Regional das Atividades Económicas (IRAE) a fiscalização do 

cumprimento do disposto na presente lei. 

 
O presente diploma entra em vigor a 2288  ddee  NNoovveemmbbrroo  ddee  22001122  e não dispensa a sua leitura 

que poderá consultar em www.dre.pt, ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1351097930.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


