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CAPÍTULO I 

Introdução 

 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais reuniu no dia 02 de setembro de 

2016, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores da ilha 

de S. Miguel, a fim de apreciar, relatar e dar parecer, na sequência do solicitado por Sua 

Excelência a Presidente da Assembleia, sobre a proposta de Decreto Legislativo Regional 

n.º 75/X – Aprova o regime jurídico da responsabilidade técnica pela direção e orientação 

das atividades físicas desportivas desenvolvidas pelas entidades que prestam serviços na 

área da condição física (fitness), designadamente os ginásios, academias ou clubes de 

saúde (Healthclubs), estabelecidas na Região Autónoma dos Açores. 

A referida proposta de Decreto Legislativo Regional deu entrada na Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores no dia 01 de junho de 2016 e foi submetida 

no dia seguinte à Comissão de Assuntos Sociais, por despacho da Presidente da 

Assembleia. 

 

CAPÍTULO II 

Enquadramento Jurídico 

 

A proposta de Decreto Legislativo Regional em apreciação foi apresentada pelo 

Governo Regional ao abrigo do poder de iniciativa legislativa que decorre da alínea f) do 

artigo 88.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores (Lei n.º 

2/2009, de 12 de janeiro) e do artigo 114.º do Regimento da Assembleia Legislativa 

Regional dos Açores (Resolução 15/2003/A, de 26 de novembro).  

 

A iniciativa legislativa em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo artigo 

119.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sendo 

que a respetiva apreciação e emissão de parecer exerce-se ao abrigo do disposto na alínea 



 
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores  

Comissão Permanente de Assuntos Sociais 

 

 

 - 3 - 

a) do artigo 42.º e n.º 1 do artigo 123.º, ambos do Regimento da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores.  

 

Por fim, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores n.º 30/2012/A, de 21 de dezembro, a matéria em causa é competência da Comissão 

de Assuntos Sociais. 

 

CAPÍTULO III 

Processo de Análise 

 

      No dia 29 de julho de 2016, na delegação da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores da ilha de São Miguel, a Comissão Permanente de Assuntos 

Sociais deliberou, por unanimidade, proceder à audição do membro do Governo Regional 

com competência em matéria de desporto.  

 A Comissão procedeu à referida audição em reunião do dia 02 de setembro de 

2016, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores da ilha 

de São Miguel.  

 

Audição do Secretário Regional da Educação e Cultura (SREC), Professor 

Doutor Avelino de Freitas de Meneses  

 

 O SREC começou por explicar que nos Açores o regime de responsabilidade 

técnica pela direção e orientação de atividades físicas desportivas desenvolvidas em 

instalações que prestam serviços na área da condição física é regulado pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 33/2002/A, de 5 de novembro, que faz a adaptação à Região da 

legislação nacional criada em 1999. Explicou também que a nível nacional a legislação 

que respeita a esta matéria já se encontra mais atualizada, sendo que a Lei n.º 39/2012, de 

28 de julho, faz a adaptação à Diretiva Europeia de 2006. 
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 Acrescentou que só isto justificaria a alteração ao quadro legislativo regional, 

agora em apreciação, mas que esta deriva ainda de um aumento exponencial da prática 

das atividades físicas desportivas e na procura de serviços desportivos na área da condição 

física, igualmente acrescidos das novas exigências da nova clientela. 

 Considerando também a dispersão geográfica e a natural dificuldade de circulação 

de recursos humanos especializados entre as ilhas, bem como a tradicional insuficiência 

de oferta quanto à procura, o SREC explicou que o diploma criado resultou na 

condescendência de permitir o exercício de atividade por agentes não detentores de 

adequada formação em desporto, educação física ou similares. Não obstante esse facto, é 

dever da administração regional, a garantia que estas atividades decorrem em a acrescida 

segurança em termos de saúde e bem-estar dos praticantes de acordo, alias, com o 

Programa de Governo vigente, sublinhou. 

 Nesse sentido, o diploma prevê a existência, em instalações desportivas que 

prestem serviços na área da condição física, de um diretor técnico com superintendência 

e de um técnico de exercício físico mais vocacionado para a condução dos exercícios, 

ambos licenciados em desporto, educação física ou áreas similares. Permite-se que o 

técnico de educação física não seja detentor de licenciatura, mas exige-se formação 

adequada, prevista no âmbito do sistema nacional das qualificações. 

 Acrescentou ainda que os títulos de diretor técnico e técnico de exercícios físicos 

são válidos por 5 anos, renováveis mediante a frequência de formação competente, além 

da obrigação do cumprimento de um manual das operações das atividades desenvolvidas, 

a definir por portaria  

 Antes de terminar a explicação inicial, o SREC disse ser legítimo e justo atentar à 

situação dos profissionais que ao longo dos anos dirigiram instalações desportivas sem 

formação superior. Assim, explicou que o diploma prevê a criação de um regime 

transitório, permitindo a continuidade da sua atividade até ao final da validade da sua 

inscrição dentro da legislação em vigor, sendo que, para tal, devem no prazo de 3 anos, 

munir-se dos referenciais de formação instituídos no catálogo nacional das qualificações 

profissionais. 
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 Concluiu esta parte da audição afirmando que o diploma garante para o futuro 

serviços mais seguros e profissionais na área da condição física. 

 

 Finda a primeira parte da audição do SREC, foi aberto período de esclarecimentos 

que contou com a participação do deputado Cláudio Almeida. 

 

 O deputado Cláudio Almeida, do PSD, solicitou esclarecimento se realmente não 

existe legislação regional sobre esta matéria, ao que lhe foi respondido que existe, como 

referido no início da audição, uma adaptação à Região da legislação nacional da altura. 

Adaptação que, pelos motivos também referidos no início necessita ser alterada.  

 

 

CAPÍTULO IV 

Apreciação na Generalidade 

 

 A presente iniciativa legislativa visa – cf. dispõe o n.º 1 do artigo 1.º – estabelecer “o 

regime jurídico da responsabilidade técnica pela direção e orientação das atividades físicas 

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

(fitness), designadamente os ginásios, academias ou clubes de saúde (healthclubes), 

independentemente da denominação adotada e forma de exploração, estabelecidas na 

Região Autónoma dos Açores, bem como determinadas regras sobre o seu funcionamento.” 

 

 O proponente justifica, em sede de exposição de motivos, a pertinência e mérito da 

iniciativa em apreço com base nos seguintes fundamentos: 

 

1. No aumento exponencial da prática de atividades físicas desportivas; 

 

2. Na necessidade de “adotar medidas adequadas para que essas atividades físicas 

desportivas decorram em segurança e em prol do bem-estar e saúde dos praticantes; 
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3. Na premência, face ao decurso do tempo de vigência da legislação regional existente 

e da entrada em vigor, após a publicação desta [5 de novembro de 2002], de nova 

legislação de âmbito nacional e também comunitário, de atualizar e compatibilizar a 

legislação regional sobre esta matéria “[…] de acordo com as especificidades e 

caraterísticas próprias do Arquipélago, cuidando de promover o desenvolvimento 

qualitativo e quantitativo da prática da atividade física desportiva e contribuindo para 

fomentar a aquisição de conhecimentos gerais e específicos que garantam 

competência técnica e profissional na área.” 

 

 

 Por fim, como consequência do acima exposto, prevê-se a revogação (cf. artigo 36.º) 

do Decreto Legislativo Regional n.º 33/2002/A, de 5 de novembro, que “Aplica à Região 

Autónoma dos Açores o Decreto-Lei n.º 385/99, de 28 de Setembro, que define o regime 

da responsabilidade técnica pelas instalações desportivas abertas ao público e atividades 

aí desenvolvidas.”  

 

CAPÍTULO V 

Apreciação na Especialidade 

Nada a registar. 

 

CAPÍTULO VI 

Parecer 

 

A Comissão de Assuntos Sociais deliberou, por maioria, com o voto favorável à 

iniciativa por parte do PS e com a abstenção com reserva de posição para Plenário por 

parte do PSD e do CDS-PP , emitir parecer favorável à aprovação, pelo Plenário da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, quanto ao Decreto Legislativo 

Regional n.º 75/X – Aprova o regime jurídico da responsabilidade técnica pela direção e 

orientação das atividades físicas desportivas desenvolvidas pelas entidades que prestam 
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serviços na área da condição física (fitness), designadamente os ginásios, academias ou 

clubes de saúde (Healthclubs), estabelecidas na Região Autónoma dos Açores. 

O PPM não emitiu sentido de voto quanto à iniciativa e relatório por não ter estado 

presente na referida reunião, facto que foi devidamente justificado pelo mesmo.   

Embora sem direito a voto na Comissão Permanente de Assuntos Sociais, a 

Comissão procedeu à consulta da Representação Parlamentar do PCP que não se 

pronunciou sobre o assunto. 

 

 

A Relatora 

 

   (Arlinda Nunes) 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

 

             

                A Presidente 

 

       

(Catarina Moniz Furtado) 

 

 


