
 

 
 
De: Diretor Técnico do Health Club da ABPG 
 
Com conhecimento a: 
- Direção do Health Club; 
- Todos os funcionários e prestadores de serviços do Health Club; 
- Todos os utentes do Health Club; 

 
A Atividade física e desportiva, seja na área das modalidades tuteladas pelas 
federações desportivas, (em especial nas escolas de formação) seja apenas na vertente 
da saúde e bem-estar ou condição física (fitness), vem ocupando cada vez mais espaço 
nos hábitos de vida das populações, preocupadas hoje e cada vez mais com aspetos 
estéticos, de combate ao stress (este novo fator de morbilidade das atuais gerações), 
bem como no combate ao sedentarismo e obesidade que tendencialmente assolam as 
novas gerações (mais jovens).  
 
Os Ginásios, Health Clubs, Academias, não obstante a designação assumida, têm hoje e 
cada vez mais uma função primordial, como centros de excelência para a prática das 
atividades físicas e são cada vez mais  regulamentados, com graus de exigência 
maiores colocados aos seus profissionais (Gestores, Funcionários, Instrutores), quer 
pela via do licenciamento dos espaços, do credenciamento e formação dos instrutores, 
quer pelas inúmeras hipóteses ao nível da concorrência que vão surgindo um pouco 
por toda a parte. 
 
Assim, uma perfeita identificação, a transmissão de um clima satisfatório e 
profissional, bem como uma boa clarificacao das regras, normas, procedimentos, 
regulamentos, atividades, etc., no que ao espaço escolhido pelo utente diz respeito, e 
em que assim Clube de Saúde ou Health Club (Direção/Funcionários/Prestadores de 
Serviços) e Utentes, estejam logo à partida todos devidamente informados das 
principais normas que devem orientar a dinâmica do espaço, é meio caminho andado 
para o bom entendimento entre todos, criação de um clima institucional/relacional 
mais positivo elevação dos níveis de motivação e de adição ao Centro. 
 

Clube de Saúde da ABPG 

MANUAL DE OPERAÇÕES DAS 
ATIVIDADES DESPORTIVAS 

De acordo com o artigo 21º da Lei nº 39/2012 de 28 de 
Agosto 

 

    

 



HORÁRIOS 
 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES 
Segunda-feira a Sexta-Feira das 10.00 horas até às 12.30 horas e das 14.00 horas até às 
20.00 horas. O Horário encontra-se afixado em local bem visível à entrada do HC. 
 
HORÁRIOS DE ATENDIMENTO TÉCNICO E PEDAGÓGICO 
Encontra-se estipulado e afixado em local bem visível, um horário de atendimento 
para a prestação de quaisquer esclarecimentos relativos ao funcionamento das 
atividades desportivas (Horário de presença do DT), ou outros da competência do DT. 
Quanto ao acompanhamento ou aconselhamento pedagógico, seja mera informação, 
seja avaliação e prescrição de treino, deverá ocorrer durante o período de 
permanência do (s) Instrutor (es) ou DT, no Health Club (Horário de presença do DT), 
que estará afixado, ou mediante marcação prévia de Avaliação e Prescrição de acordo 
com o Regulamento Específico das Avaliações e Prescrição de Treino. 
 
HORÁRIOS DAS AULAS 
Os Horários de funcionamento das aulas, são efetuados por temporada (ano), embora 
nalguns casos se procedam a ajustes ao longo do ano, por impedimentos e 
indisponibilidades, dos instrutores responsáveis. Esses horários constam em vários 
documentos (Mapa Trimestral de Gestão de Espaços; Ficha e Regulamento Interno das 
Modalidades; Cartazes e Flyers; Site do HC; etc.) e encontram-se expostos em local 
visível ou à entrada dos espaços, no HC. 
 

INSCRIÇÕES 
 

1. As inscrições nas diferentes atividades desportivas serão realizadas na 
Secretaria do HC (podendo os impressos ser descarregados a partir do site do 
HC da ABPG). 

2. No ato da inscrição deverão fazer-se acompanhar dos seguintes documentos: 
a) Fotocópia do Bilhete de Identidade, do Cartão de Cidadão ou do Passaporte. 
b) Nº de Contribuinte. 
c) Termo de responsabilidade assinado pelo utente no qual assuma de que se 

assegurou de que apresenta condições suficientes à prática do exercício físico 
(Lei nº 5 de 2007 – Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, artigo 40, 
alínea 2) ou Declaração Médica que comprove a inexistência de quaisquer 
contra-indicações para a prática da atividade física, de acordo com o decreto-lei 
nº 385/99, de 28 de Setembro e que refira a ausência de doenças infecto-
contagiosas. Esta declaração médica tem validade de um ano; 

d) Uma fotografia; 
e) Uma Ficha de Inscrição a fornecer pelos serviços de receção/secretaria ou 

descarregada do site do HC, devidamente preenchida, com os dados 
solicitados. 

f) Um Questionário de Saúde a fornecer pelos serviços de receção/secretaria ou 
descarregado do site do HC, e que permitirá conhecer melhor o perfil do utente 
e historial clínico, e permitindo uma primeira filtragem para o PT/Instrutores. 



g) Uma Declaração dos Encarregados de Educação (no caso dos utentes menores 
de 18 (dezoito) anos, devidamente preenchida, a fornecer pelos serviços de 
receção/secretaria ou descarregada no site do HC. 

3. A não entrega de qualquer um destes documentos inviabiliza a inscrição. 
4. Aceite a inscrição, será entregue um cartão de acesso às instalações, renovável 

mensalmente (mediante carimbo). 
5. Os utentes das classes ou em regime livre, estão cobertos por um seguro para a 

prática desportiva celebrada de acordo com o Dec. Lei nº. 146/93 de 26 de 
Abril. 

6. No ato da inscrição os utentes deverão ter acesso a uma data de documentos e 
informações (Preçário, regulamento Interno, Manual de Operações das 
Atividades, Fichas das Modalidades e regulamentos Internos, Regulamento das 
Avaliações, Horário de permanência do DT, Mapa e Gestão de Espaços, 
Horários das Classes, Existência de Seguro Desportivo, Horários de 
Funcionamento, Existência do Livro de Reclamações, Caixa e Sugestões, etc.). 

7. A ordem de prioridade no acesso à inscrição nos diferentes serviços é a 
seguinte: 

- 1. Renovação de inscrição, isto é, pessoas que na anterior época desportiva já 
frequentavam o serviço pretendido, com a mensalidade do mês de Julho paga; 
- 2. Renovação de inscrição, isto é, pessoas que na anterior época desportiva já 
frequentavam o serviço pretendido, com a mensalidade do mês de Junho paga; 
- 3. Ordem de procura do serviço. 
8.  são aceites pedidos de mudança de horário, caso existam vagas no horário 
requerido, de acordo com o parecer do monitor responsável (com conhecimento à 
funcionária administrativa), ou em situações de permutas diretas, embora 
igualmente com conhecimento do Instrutor. 
9. Para efetuar o pagamento das mensalidades devidas os utentes deverão fazer-se 
acompanhar do cartão de utente. 
 

PREÇOS 
Os valores correspondentes às taxas a pagar pelas atividades, bem como respetivos 
pacotes de serviços, estão expostos num preçário, normalmente revisto anualmente e 
que se encontra ao Balcão da Receção do HC, embora possa igualmente ser consultado 
no site do HC. 
 
PROTOCOLOS E DESCONTOS À TABELA (PREÇÁRIO) 
Os valores constantes no preçário poderão sofrer reduções mediante protocolos 
celebrados entre a Direção do HC da ABPG e outras entidades/parceiros, ou por 
campanhas específicas. Esta informação carece de regularização pontual e pode ser 
consultada ao Balcão do HC. 
De momento destacamos os seguintes: 
- 10% Desconto à tabela para frequência ao Ginásio (Jovens Estudantes «18 anos); 
- 10% Desconto à tabela em agregado família (2º elemento), em qualquer atividade; 
- 10% Desconto à tabela para Sócios BTTribo (Cotas atualizadas) – Aulas de Indoor 
Cycling; 
- 20% Desconto para utentes do ATL na Natação; 



 

INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÃO E CONTACTOS 
 
PESSOAL ADMINISTRATIVO/LIMPEZA/MANUTENÇÃO 
Existe em permanência ao longo de todo o período de abertura ao público um (a) 
funcionário (a) administrativo que, para além deste serviço poderá acumular outras 
funções como as de limpeza e manutenção. Este (s) funcionário (s), são trabalhadores 
com vínculo contratual com a própria ABPG, que poderá destacar outros mais 
especializados para o desempenho de tarefas mais específicas, em qualquer uma das 
áreas atrás descritas. Ao nível das reparações de equipamentos danificados, deverão 
ser os próprios serviços de assistência técnica das marcas representadas a efetuá-los, 
dentro ou fora dos prazos de garantia dados pelos serviços de vendas, sendo estas 
decisões tomadas pela Direção do HC. Também ao nível das obras de beneficiação, 
caberá à Direção da ABPG assumi-las internamente ou adjudicá-las. 
 
PRIMEIROS SOCORROS 
Existe um espaço, devidamente identificado no HC, onde poderão ser prestados 
cuidados de primeiros socorros, onde apenas consta material para estes primeiros 
cuidados, que serão prestados pelos próprios funcionários/prestadores afetos ao HC. 
Situações mais graves seguirão os procedimentos convencionais através da linha de 
emergência médica (112). 
 
ZONA ESPERA / BAR 
No interior do Health Club, existe um espaço comum, quer aos utentes quer aos 
acompanhantes, onde poderão permanecer entre e durante as aulas/atividades, ver 
televisão, descansar, conversar e comer. O espaço está dotado de mesas, cadeiras e 
sofás. Existe igualmente no HC uma máquina (estabelecimento), cuja responsabilidade 
e exploração não cabe à Direção da ABPG, onde poderão adquirir alguns alimentos 
pré-embalados, bem como algumas bebidas e agua. 
 
PESSOAL TÉCNICO – PEDAGÓGICO (INSTRUTORES E DT – DIRETOR TÉCNICO) 
Para além das funções previstas, consagradas na Lei (Lei nº 39/2012 de 28 de Agosto), 
quer para as funções do Diretor Técnico (DT), quer dos Instrutores, agora designados 
como Técnicos de Exercício Físico (TEF), estes devem ter conhecimento deste Manual e 
Regulamento Interno do HC e participarem ativamente na elaboração e cumprimento 
dos Regulamentos Internos e Fichas das Modalidades, em especial naquelas pelas 
quais são responsáveis. Todo o pessoal técnico-pedagógico, a desempenhar funções 
no HC da ABPG, independente do vínculo laboral assumido (contrato de trabalho ou 
prestação de serviços), devem ética e deontologicamente pugnar pelo respeito e 
confidencialidade às questões laborais e institucionais que o requeiram durante o 
período em que este vínculo se encontrar estabelecido. Serão igualmente responsáveis 



por manter os espaços e materiais arrumados, após finalizarem as suas classes, bem 
como pela supervisão sobre o correto manuseamento e utilização dos materiais e 
equipamentos pelos utentes. Deverão comunicar ao DT e este dar conhecimento 
posterior à Direção, acerca do estado e danificação de alguns equipamentos, faltas ou 
desaparecimentos e sugestões para melhoramentos e apetrechamento. 
 
A formação académia e profissional (habilitações e certificação) exigida a estes 
Técnicos de Exercício Físico e ao Diretor Técnico, consta da mesma Lei (Lei nº 39/2012 
de 28 de Agosto), onde a atribuição dos Títulos Profissionais de TEF e DT (ex Cédulas 
PROCAFD), vem abordado e que é condição obrigatória para a condução deste tipo de 
atividades, tal como a inscrição do Diretor Técnico do INJD e que é alvo de um 
processo continuado de formação contínua e renovação de Títulos, conforme a Lei em 
vigor. Os TEF e DT, deverão reunir os seus Títulos e Certificados, e apresentá-los 
sempre ao DT e este posteriormente manterá, junto dos Serviços Administrativos, uma 
compilação destes Títulos, para afixação ou consulta por parte dos utentes ou 
fiscalização. A consulta destes títulos será igualmente possível online, no site do HC. A 
falta, perda de caducidade, de algum destes títulos, por parte de qualquer um destes 
Técnicos, será sempre participada à Direção da ABPG  (através do DT), que assim 
assumirá as responsabilidades legais desse fato. 
 
LICENÇAS 
O Health Club da ABPG, cumpre com as taxas anuais devidas por Lei à Sociedade 
Portuguesa de Autores, para utilização áudio e vídeo, conforme consta documento 
afixado em local apropriado e de fácil acesso aos utentes e fiscalização. Para além 
destas, os programas (software) de gestão do HC, da Avaliação e Prescrição de Treino e 
demais, encontram-se licenciados. 
 
SEGURO 
O HC da ABPG possui um Seguro, cujos termos estão consagrados na Lei (Decreto Lei 
nº 10/2014, artigo 14º, alterado pela Lei nº 27/2011 de 16 de Junho) e cujo nº da 
apólice se encontra referenciado e exposto em local visível no HC 
 
CAIXA DE SUGESTÕES 
Os utentes poderão fazer-nos chegar internamente as suas sugestões/reclamações, 
quer verbalmente ao (à) funcionário(a) administrativo(a), quer de forma escrita 
(recomendada), através do preenchimento de um breve formulário criado para tal e 
posterior entrega na receção do HC, para posterior análise, parecer ou 
reencaminhamento do mesmo por parte do DT, à Direção do HC. Este formulário 
poderá ser igualmente obtido online, no site do HC, ou através de uma caixa de 
sugestões online. 
 
LIVRO DE RECLAMAÇÕES 



Este estabelecimento apesenta Livro de Reclamações e poderá ser utilizado de acordo 
como a Lei o prevê. Deverá ser solicitado, quando seja entendido para tal pelo utente, 
ao (à) funcionário(a) do estabelecimento 
 
SITE DO HEALTH CLUB (HC) E ABPG 
www.abpg.pt (ABPG) 
http://sites.google.com/site/healthclubabpg/ (Health Club) 
 
E-MAILS DE SERVIÇO 
cdr-abpg@abpg.pt 
ruinascimento@abpg.pt (Diretor Técnico) 
 
CONTACTOS 
238 490 000 – Telefone 
238 490 003 – FAX 
 
ENDEREÇO 
Health Club da ABPG 
Estrada da Serra, 52 
6290 – 322 Gouveia 
 

ATIVIDADE LIVRE INDIVIDUAL OU COLECTIVA COM OU 
SEM PRESCRIÇÃO DE TREINO – PT (ESPAÇO 
CARDIOFITNESS E OFICINA DE MUSCULAÇÃO) E 
ATIVIDADES DE GRUPO (SALÃO DE FITNESS, ESTÚDIO DE 
FITNESS) 
 
A utilização destes espaços, pode ser realizada em regime livre, com horários flexíveis 
e sem necessário acompanhamento técnico, ou então, mediante marcação com o PT 
(Instrutor/TEF), e acompanhamento deste, numa consulta para avaliação, prescrição e 
orientação de treino e posterior reavaliação e reformulação de objetivos e de 
planeamento. 
 
Os utentes da utilização livre individual, desenvolvem uma ou ambas as modalidades 
que abaixo descrevemos (Cardiofitness e Musculação), sendo que o treino de 
flexibilidade, deve e pode ser associado, assim como poderão participar em classes de 
Grupo (utilização livre coletiva), normalmente por recomendação do PT, como 
complemento ao treino e que visam o desenvolvimento de capacidades como a RML, 
Agilidade, Coordenação, Ritmo, Equilíbrio, etc. 

http://www.abpg.pt/
http://sites.google.com/site/healthclubabpg/
mailto:cdr-abpg@abpg.pt
mailto:ruinascimento@abpg.pt


 

ATIVIDADE LIVRE – INDIVIDUAL 
 
a) Cardiofitness – Atividade que visa a melhoria da condição física em geral, 
desenvolvendo especialmente a capacidade cardiorrespiratória, vascular e 
estimulando a perda de peso. Ideal para indivíduos sedentários, como recuperação da 
condição física e como complemento de outras atividades/modalidades 
físicas/desportivas, através da utilização de determinados aparelhos como passadeira, 
bicicleta, elíptica, step e remo. No site do HC, poderá obter mais informações acerca 
da utilização estes equipamentos. 
 
Programas Cardiofitness:  
• Perca de Peso (emagrecimento); 
• Definição/secagem (em combinação com programas de musculação); 
• Manutenção e Desenvolvimento Cardiovascular e Endurance; 
• Preparação específica para provas de atletismo/testes físicos/treino complementar 
para a competição (transfer); 
 
Os métodos de treino são variados, desde o contínuo (constante ou variável), aos 
intervalos (intensivo ou extensivo); Pode ser de curta, média ou longa duração 
(utilizando as diversas zonas e limiares de treino); Estimulando-se a capacidade de 
ritmo, velocidade e agindo nas diversas áreas ou sistemas (Potência e Capacidade 
Aeróbia e Anaeróbia Lática e Alática). 
 
b) Musculação – Atividade que visa o desenvolvimento da força, da resistência e da 
tonificação muscular, quer pela via do crescimento muscular, quer pela via do ganho 
de mais unidades motoras. Pode ser praticada como forma de transformar o corpo, e 
ganhos significativos de força e massa muscular, como recuperação da condição física 
e manutenção e/ou como complemento de outras atividades/modalidades 
físicas/desportivas (transfer e correção de desequilíbrios e prevenção de lesões), com 
o apoio de máquinas isotónicas, pesos livres e outros convencionados para tal. 
 
Programas Musculação:  
• Resistência/Tonificação Muscular; 
• Hipertrofia Muscular; 
• Potência Muscular; 
• Força Máxima; 
 
Estes programas, podem ser combinados com o treino do cardiofitness. Existe mais 
informação específica relativa a este tipo de treino no site do HC da ABPG. 
 
ATIVIDADE LIVRE - GRUPOS 
 
Neste tipo de Programas aplicam-se basicamente as mesmas Normas das Atividades 
de Grupo (constantes neste Manual) e também no que se refere aos espaços das 
atividades/aulas de grupo. 
 



a) Equipas Desportivas 
Atividades de apoio a Clubes/Coletividades nas mais variadas modalidades, nas áreas 
da musculação e cardiofitness, de acordo com os programas e objetivos dos clubes e 
sob orientação técnica especializada dos mesmos. A utilização realiza-se mediante a 
aquisição de ingressos individuais/ou grupo, ou mediante celebração de protocolo de 
utilização ou cedência de espaços, de acordo com o Regulamento Interno do Clube. 
 
Objetivos: 
Complemento de treino à atividade desportiva/competitiva principal. 
 
b) Cross Training/TRX - Training 
Atividades que visam a melhoria da força no seu aspeto funcional, obedecendo a um 
esquema de treino específico destas modalidades, de forma não especializada, o mais 
aleatório e variado possível, abrangendo os vários sistemas energéticos do organismo, 
podendo recorrer a diversos equipamentos de força, velocidade, agilidade, etc., 
existentes nos espaços de atividade/aulas, ou em elementos da natureza. O treino 
realiza-se sob a forma de “Workouts”, combinando fórmulas de treino como o Tabata 
ou o Circuito com a realização de tarefas de elevada intensidade no mais curto espaço 
de tempo. No Caso do TRX, trata-se de treino funcional ao nível da suspensão e 
rotação, com utilização do próprio corpo como peso a utilizar e gerindo os ângulos de 
realização do movimento (amplitude), com respeito ao ponto de ancoragem do 
aparelho. 
 
Objetivos: 
- Melhorar as diversas capacidades condicionais e coordenativas do indivíduo; 
- Melhorar a capacidade de adaptação a estímulos do meio ambiente, em especial no 
que toca à variabilidade e imprevisibilidade dos mesmos; 
- Desenvolver os diversos sistemas energéticos do organismo; 
- Criar um espírito de superação e entreajuda; 
- Melhorar a capacidade funcional do individuo; 
 
c) PNMC – Centro Local (Complemento ou Desenvolvimento da Marcha e 
Caminhada) 
O Centro Municipal de Marcha e Corrida, é um espaço de referência onde os utentes 
se inscrevem para o desenvolvimento destas competências. Durante o período de 
Inverno e em temporadas cujas condições atmosféricas sejam adversas, poderá o HC, 
dotado de equipamentos de cardiofitness, em especial 3 tapetes de marcha/corrida, 
com possibilidades de inclinação e velocidade bastante variáveis, em horários a 
estipular, definir por determinado tempo a realização das sessões neste espaço. 
 
Objetivos: 
São comuns ou contíguos aos do CMMC, constantes no Projeto. 
 
d) Fast Fitness 
Programa Pluridisciplinar de atividades, combinadas em Mini – Classes nas mais 
variadas modalidades (Lift & Pump; Cardio & Local Express; Body/Cross Power, Step 
Power, etc.), orientadas e conduzidas pelo PT (Instrutor/TEF). 



Objetivos: 
- Melhorar a condição cardiovascular e respiratória. 
- Aumentar o tónus muscular. 
- Diminuir a massa gorda. 
- Queimar calorias. 
- Diminuir o stress. 
- Fortalecer a estrutura muscular e de suporte. 
- Melhor o controlo postural. 
- Melhor a coordenação, ritmo e deslocamentos. 
- Melhorar da auto-estima e auto-conceito. 
- Sociabilizar; 
- Aumentar a motivação para a prática desportiva através da diversificação e 
complementaridade de treino e conteúdos (treino mais completo). 
 

AULAS DE GRUPO 
As aulas de Grupo, pressupõem um horário definido, a inscrição prévia dos utentes, a 
presença de um Instrutor/TEF, bem como o cumprimento de um determinado 
conjunto de normas e procedimentos, que descreveremos nesse manual e que serão 
ainda consubstanciadas nos regulamentos internos de cada uma delas. As aulas de 
Grupo existentes no Health Club, podem ser consultadas na Ficha das modalidades, na 
consulta dos cartazes, na análise aos preçários, mapa trimestral de ocupação de 
espaços, site do HC, mas acima de tudo na receção do HC, diretamente com o (a) 
administrativo (a). 
 

ATIVIDADE MISTA – LIVRE + AULAS DE GRUPO (PACOTES) 
A utilização dos serviços mistos implica o pagamento das taxas inerentes (Pacotes), 
constantes de tabela, que pode ser consultada na receção do HC ou no site do HC. A 
conduta do utente, na utilização dos serviços mistos será orientada pelas normas de 
utilização (descritas neste manual e nos regulamentos específicos dos espaços e 
modalidades) e questões pedagógico-didáticas referentes às atividades desportivas em 
que se inscreve. 
 

NORMAS (OFICINA DE MUSCLAÇÃO, ESPAÇO CARDIOFITNESS, SALÃO E 
ESTUDIO DE FITNESS) 
 

1. Vestuário e acessórios para a prática da Atividade/Aulas 
a) O Vestuário e o calçado terão de respeitar as caraterísticas específicas da 

atividade/aula (em caso de dúvida consultar o instrutor responsável e/ou 
ficha das modalidades e regulamento interno) e deverão obrigatoriamente, 
ser trocados nos vestiários adstritos às aulas/atividades. 

b) Os utentes devem ser portadores de uma toalha, para que as condições de 
higiene sejam salvaguardadas. 



c) Recomenda-se que os utentes transportem consigo uma garrafa de água, 
e/ou bebida isotónica, tendo em vista a sua reidratação, durante a 
atividade física. 

d) Não está autorizada a utilização de telemóveis, bem como máquinas de 
filmar ou fotografar. 

e) Outras questões relacionadas, eventualmente mais específicas ou 
complementares, poderão ser consultadas no Regulamento Interno do 
Health Club, ou mesmo no Regulamento Interno das Modalidades. 

 

2. Normas de Higiene obrigatórias no acesso aos Espaços 
a) Para higiene e segurança de todos os utentes é proibido o uso de calçado 

de rua, nestes espaços. 
b) Para higiene e segurança de todos os utentes, é proibido o uso de roupa de 

rua nestes espaços. 
c) Outras questões relacionadas, eventualmente mais específicas ou 

complementares, poderão ser consultadas no Regulamento Interno do 
Health Club, ou mesmo nas Normas Específicas das Modalidades. 

 

3. Normas de acesso às Atividades/Aulas 
a) Para se iniciar qualquer programa de treino com Instrutor, dever-se-á 

efetuar uma marcação prévia de data e horário com o mesmo, e tomar 
conhecimento do Regulamento Específico das Avaliações e Prescrições de 
Treino (Atividade Livre c/ Instrutor). 

b) Para se iniciar qualquer aula, deverão estar presentes no mínimo dois 
utentes, podendo este número variar de acordo com os Regulamentos 
Específicos das Modalidades, assumidos pelo Instrutor Responsável e 
Direção Técnica do HC (Aulas de Grupo). 

c) O instrutor deve estar no local de aula/atividade antecipadamente, o 
tempo suficiente para garantir que se encontrará ele, bem como os 
materiais e equipamentos prontos, à hora de início da avaliação/aula, 
podendo autorizar a entrada prévia dos utentes nesse espaço, com a 
finalidade de preparação dos mesmos. 

d) O utente só deve entrar na aula/atividade se estiver devidamente 
autorizado de acordo com o Manual de Operações das Atividades, 
Regulamento Interno do Health Club e Regulamento Específico das 
Modalidades. 

e) Para a segurança do utente a entrada na aula (Aulas de Grupo) tardia, só 
será permitida até um determinado tempo depois de a aula começar (de 
acordo com o Regulamento Específico da Modalidade). 

f) Para a segurança do utente, este deverá permanecer na aula (Aulas de 
Grupo) até esta ser dada por encerrada pelo Instrutor (TEF), ou por outros 



motivos pessoais ou de força maior, compromissos ou indisposição, com 
conhecimento dado previamente ao mesmo. 

g) No final das aulas (Aulas de Grupo) os utentes deverão abandonar o espaço 
antes do Instrutor e este assegurar a disponibilização do mesmo, dentro 
dos timings adequados ao bom funcionamento do mesmo, ou aulas 
seguintes. 

h) O acesso à atividade livre não discrimina o tempo de utilização, sendo este 
o que o utente necessite para um treino eficaz e razoável, pelo que e no 
limite, será o tempo do período da manhã o considerado máximo (150´). 

i) O acesso a estes espaços está interdito a menores de 16 anos, salvo 
qualquer indicação em contrário e consentimento do Instrutor (TEF) e 
autorização da Direção (aconselhamento médico; recuperação de lesões; 
etc.) e com acompanhamento de adulto responsável (Atividade Livre). 

j) Os menores de 18 anos deverão no ato da inscrição trazer uma autorização 
do encarregado de educação. 

k) É estritamente proibido filmar ou tirar fotografias, a qualquer Instrutor, 
utente ou atividade, salvo autorização expressa destes de acordo com o 
Regulamento Interno do Health Club. 

l) É proibida a permanência de assistentes às atividades/aulas dentro destes 
espaços, sem a devida autorização do Instrutor (TEF). 

m) Outras questões relacionadas, eventualmente mais específicas ou 
complementares, poderão ser consultadas no Regulamento Interno do 
Health Club, ou mesmo nas Normas Específicas das Modalidades; 

 

4. Acesso à área exclusiva de utentes (vestiários) 
a) O acesso aos vestiários carece da apresentação, na receção, do cartão de 

utente regularizado ou da taxa de ingresso (entrada avulsa) paga; 
b) A entrada para os vestiários será efetuada 15 minutos antes do início da 

atividade/aula, devendo a saída dos vestiários processar-se nos 
30´seguintes ao fim da aula/atividade; 

c) Outras questões relacionadas, eventualmente mais específicas ou 
complementares, poderão ser consultadas no Regulamento Interno do 
Health Club, ou mesmo nos Regulamentos Específicos das Modalidades; 

 
5. Utilização dos Cacifos (Hall do HC) 
a) É disponibilizado aos utentes um cacifo (um por utente, sempre que 

existam em número suficiente) para colocar os seus pertences e este será 
responsável por conservar a sua chave durante a utilização do espaço; 

b) A indisponibilidade de se verificar a alínea anterior prevê que se organizem 
por grupos de acesso, com mutuo acordo das partes; 



c) Poderá ser pedido um documento identificativo ao utente, que sirva no 
fundo de caução durante a utilização; 

d) A utilização dos mesmos é gratuita. 
e) No final de cada aula/atividade, o utente deverá retirar todos os pertences 

e deixar o cacifo vazio, entregando a chave de imediato, na receção, à saída 
do HC. 

f) Outras questões relacionadas, eventualmente mais específicas ou 
complementares, poderão ser consultadas no Regulamento Interno do 
Health Club, ou mesmo no Regulamento Interno das Modalidades. 

 
6. Normas de Conduta e Segurança 

Nos Espaços de Cardiofitness, Oficina de Musculação, Salão e Estúdio de 
Fitness é expressamente proibido: 
a) A entrada de animais, exceto nos casos definidos na Lei. 
b) Fumar. 
c) Consumir bebidas alcoólicas. 
d) A venda de quaisquer tipo de produtos e/ou substancias. 
e) Ingerir qualquer tipo de alimento. 
f) Cuspir no pavimento. 
g) Abandonar desperdícios dentro dos espaços. 
h) Comportar-se de forma agressiva, obscena, ou que tendam a prejudicar 

o bom funcionamento das aulas/atividades e segurança e bem-estar dos 
demais. 

i) Outras questões relacionadas, eventualmente mais específicas ou 
complementares, poderão ser consultadas no Regulamento Interno do 
Health Club, ou mesmo no Regulamento Interno das Modalidades. 

 
Dever-se-ão verificar os seguintes comportamentos: 
j) Deixar os materiais e equipamentos que foram utilizados, arrumados no 

local apropriado, obedecendo às normas de arrumação e correto 
manuseamento dos mesmos. 

k) Na utilização das máquinas (Oficina de Musculação e Espaço 
Cardiofitness), o utente deverá fazê-lo com o maior zelo e 
responsabilidade possível e não prolongar a sua utilização para além do 
razoável ou estritamente necessário, dadas as necessidades de outros 
utilizadores. 

l) Abertura de portas, janelas, controlo da iluminação, seleção e ajustes de 
som (aparelhagem) e vídeo (televisão), etc, são situações que carecem 
de entendimento entre utentes e regras de educação e saber estar, ou 
em ultima circunstância, decisão do Instrutor/Funcionário. 



m) As normas (condutas) a verificar no acesso a estes espaços por 
Clubes/Entidades autorizadas para tal, baseia-se nos mesmos princípios 
colocados aos outros utentes neste Manual e nos diversos Regulamentos 
(Interno e das Atividades). 

 

OUTROS ESPAÇOS E SERVIÇOS 
 

NORMAS DE UTILIZAÇÃO DO SALÃO DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL (NRP) 
 
1. A utilização das instalações do Salão do Núcleo de Reabilitação Profissional da ABPG 
(anexo ao HC) para a prática das modalidades de Judo, Ioga, Tai Ji Quan, etc. implica o 
pagamento das taxas inerentes, conforme se tratem de atividades do Health Club, ou 
encontrar-se abrangido pelo protocolo efetuado ao nível da cedência do espaço. 

2. Para aceder a esta instalação, o utente deverá apresentar o cartão de acesso (com 
as taxas em dia) ou encontrar-se afeto a uma modalidade cujo protocolo não necessite 
de possuir um cartão da ABPG, e poderá utilizar os balneários do HC, ou entrar 
diretamente para aquele espaço, no caso de não necessitar de utilizar os balneários 
para se equipar ou tomar banho. 

3. Só é permitida a entrada aos utentes que estiverem devidamente equipados. O 
vestuário, calçado e demais equipamentos, devem estar de acordo com o Manual de 
Operações das Atividades, Regulamento Interno e Regulamento Específico da 
Modalidade, ou de acordo com informação do Instrutor responsável. 

4. O Calçado não deverá ser o mesmo da rua, por uma questão de segurança e higiene 
para os utentes. 

5. Depois de usar os materiais e equipamentos do espaço, estes deverão ser 
arrumados pelo utilizador, no local indicado para o efeito, de acordo com as instruções 
fornecidas pelo Instrutor responsável. 

6. No caso de necessitarem de guardar objetos pessoais ou outros, os utilizadores 
deverão obrigatoriamente utilizar os cacifos situados no hall interior do Health Club, 
pedindo as respetivas chaves na receção, à entrada das instalações, não se 
responsabilizando a Direção do HC por quaisquer furtos verificados nos balneários ou 
no Salão. 

8. O número máximo de utentes por turma será da responsabilidade e do 
entendimento entre a Direção do HC e o (a) Professor (a) responsável pela classe. 

NORMAS DE UTILIZAÇÃO DA SAUNA 



1. A utilização das instalações da Sauna implica o pagamento das taxas inerentes. 
2. Para aceder a esta instalação, o utente deverá utilizar os balneários específicos 
anexos à mesma. 
3. No caso de necessitarem de guardar objetos pessoais ou outros, deverão 
obrigatoriamente utilizar os cacifos situados no hall do Health Club, pedindo na 
receção uma chave para acesso a estes que deverá ser devolvida no final da sua 
utilização, à saída. 
4. A utilização da sauna é efetuada mediante uma marcação prévia com antecedência 
mínima de 30 minutos de forma a preparar e verificar as condições de acesso e 
funcionalidade do equipamento.  
5. A lotação máxima deste equipamento é de 4 utentes.  
6. O utente, antes da utilização do equipamento, deverá:  
6.1. Limpar o corpo de cremes e cosméticos, por questões de higiene do equipamento;  
6.2. Tomar duche antes da utilização da sauna.  
6.3. Retirar jóias ou quaisquer adereços metálicos.  
6.4. Utilizar uma toalha, de modo a evitar o contacto directo com o banco, por 
questões de higiene do equipamento.  
6.5. Respeitar os restantes utilizadores.  
6. O tempo máximo de utilização é de 60 minutos mais 30 minutos de permanência 
nos balneários. No entanto não poderá utilizar a sauna de forma ininterrupta por 
questões de saúde, devendo realizar sempre ciclos de 15 minutos de utilização, 
intercalados com um duche de água fria e repouso aproximado de 5 minutos.  
7. Os menores de 16 anos, só poderão utilizar as instalações de sauna quando 
acompanhados por um responsável.  
8. Por questões de saúde não é permitido alterar a temperatura estabelecida.  
9. Não é permitido comer, beber, barbear ou depilar neste equipamento. 
10. Na utilização deste equipamento o utente deverá apresentar fato de banho ou 
toalha a envolver o corpo. 
 

NORMAS DE UTILIZAÇÃO DO JACUZZI (HIDROMASSAGEM) 
1. A utilização da Hidromassagem implica o pagamento das taxas inerentes. 
2. Os alunos deverão entrar pela porta de acesso aos balneários. 
3. O aluno não pode levar para o recinto da aula os sacos e as roupas, devendo deixar 
os seus valores nos cacifos e conservar na sua posse a chave dos mesmos. 
4. Os utentes deverão utilizar chinelos, fato de banho e roupão ou Toalha de Banho, no 
acesso ao equipamento. 
5. A lotação máxima instantânea deste equipamento é de 4 utentes.  
6. O utente, antes da utilização do equipamento, deverá:  
6.1. Limpar o corpo de cremes e cosméticos, por questões de higiene do equipamento; 
6.2. Tomar duche; 
6.3. Retirar jóias ou quaisquer adereços metálicos; 



6.4. Respeitar os restantes utilizadores. 
7. O tempo máximo de utilização é de 30 minutos acrescidos de 30 minutos de 
permanência nos balneários. 
8. Os menores de 16 anos, só poderão utilizar as instalações de hidromassagem 
quando acompanhados por um responsável. 
9. Por questões de saúde não é permitido alterar a temperatura estabelecida. 
10. Não é permitido comer, beber, barbear ou depilar neste equipamento. 
11. Uso obrigatório de touca. 
 

ESCOLA DE NATAÇÃO DA ABPG 
A Escola de Natação da ABPG encontra-se em desenvolvimento nas Piscinas Municipais 
de Gouveia e sazonalmente na Piscina Praia da Sra. dos Verdes. 
 

Programas da Escola de Natação da ABPG 
 

a) Programa “Actividades Aquáticas” 
Destina-se a crianças do Jradim de Infância da ABPG, ou outras com conhecimento 
e autorização do Monitor/Professor com idades compreendidas entre os 3 e os 6 
anos (Idades Pré – Escolar). Integra as seguintes turmas: 
 
 - AA 1: 3 – 4 anos 
 - AA 2: 4 – 5 anos 
 - AA 3: 5 – 6 anos 

 
Tem por objectivo proporcionar estímulos e experiências motoras lúdicas no meio 
aquático, que contribuam para a formação e desenvolvimento global da criança, e 
que permitam a aquisição de competências gerais da natação, adaptação e 
autonomia no meio aquático. Ver programa das Actividades Aquáticas da ABPG. 

 
Objectivos 
- Área Psicomotora 
- Área Cognitiva 
- Área Social e Afectiva 

 
b) Programa Educativo/Formativo 
Destina-se a crianças e jovens entre os 6 e os 10 anos, inscritas no ATL da ABPG ou 
outras mediante conhecimento e autorização do Monitor/Instrutor, bem como 
utentes de valências do NRP e CAO, de acordo com o projeto do Special Olympics e 
ANDDI, na área da Natação especial. Integra as seguintes turmas. 
 
- *Turma Aprendizagem Crianças  (6 – 10 anos) – Escolas 



- Turma de Aprendizagem CAO/NRP 
 
*Este Programa está dividido em 2 níveis de aprendizagem: 
 
Nível 1: Iniciação e Aprendizagem das Técnicas Alteradas (6 – 8 anos) 
Etapas que compreendem o primeiro contacto com o meio aquático até à existência 
de uma autonomia propulsiva, embora rudimentar, (iniciação à aprendizagem das 
técnicas alteradas e respectivas partidas e viragens). 

 
Nível 2: Aprendizagem das Técnicas Simultâneas e Aperfeiçoamento das 4 Técnicas de 
Nado – manutenção (9-10 anos) 
Etapa de aprendizagem e aperfeiçoamento das técnicas alternativas (crol e costas) e 
iniciação da aprendizagem dos gestos das técnicas simultâneas e respectivas partidas e 
viragens (Bruços e mariposa). 
 

c) Programa de Aperfeiçoamento/Manutenção e Competição 
Este programa está afeto ao CDR – ABPG, devendo para tal os atletas aderir ao 
movimento associativo e encontrarem-se filiados na modalidade na respetiva 
federação. 
 
1) Sub Programa Aperfeiçoamento / Competição 

- Pré – Cadetes (6-8 anos); 
- Cadetes (8 – 10 anos); 
- Infantis (11 – 12 anos) 
- Juvenis (13 – 14 anos) 
- Juniores e Seniores (+ 15 anos) 

 
2) Subprograma de Aperfeiçoamento / Manutenção 

Destina-se aos utentes com mais de 15 anos e tem por objectivo proporcionar a 
prática física de actividades que contribuem para o desenvolvimento harmonioso 
da condição física, manutenção e melhoria da saúde. 

 
NORMAS 
1. A utilização das instalações e inscrição nas aulas implica o pagamento das taxas 
inerentes dentro das normas constantes neste Manual e no Regulamento Interno do 
Health Club. 
2. As aulas de Natação terão uma duração e 45´a 60´, tendo os alunos aceso aos 
balneários 15´antes da aula e até 15´após. 
3. Os Treinos de Natação têm uma duração mais alargada, que se situa em média nos 
75´. 



4. O número de aulas/treino a frequentar estará previamente estipulados e constam 
da tabela de valores (Preçário), na receção do HC e site do HC. 
5. Os alunos/atletas deverão entrar pela porta de acesso aos balneários. 
6. Os alunos/atletas não poderão levar para o recinto da aula os sacos e as roupas, 
devendo deixar os seus valores nos cacifos e conservar na sua posse a chave dos 
mesmos. 
7. O número máximo de alunos/atletas por classe, varia em função do espaço do plano 
de água destinado a essa turma. No entanto, não excederá os 12 - 15 alunos por 
professor. 
8. Só é permitido o acesso à zona dos tanques das piscinas interiores aos 
alunos/atletas equipados com vestuário de banho, sendo obrigatório o seu uso 
qualquer que seja a idade do utente. 
9. O vestuário de banho a que se refere o ponto cinco consiste em fato de banho 
calções específicos ou tanga, justos ao corpo e de Lycra, para a prática da natação. 
10. Aos utentes que não forem autorizados a utilizar as piscinas por não envergarem 
vestuário de banho e chinelos, mas que queiram assistir à aula/treino, podê-lo-ão fazer 
na zona das bancadas da Piscina. 
11. È obrigatória a utilização de touca. 
12. È obrigatório o uso de chinelos, de forma a prevenir o aparecimento e contágio de 
micoses e outras doenças, em toda a área da piscina e balneários. 
13. È obrigatório a utilização dos chuveiros e lava-pés, antes da entrada na água, todos 
os utentes deverão lavar cuidadosamente o seu corpo no momento da utilização do 
chuveiro. 
13. O material didáctico utilizado terá que ser arrumado no local adequado e no 
estado de conservação em que foi entregue. 
14. Outras normas podem ser consultadas no Regulamento interno das Piscinas 
Municipais. 
 
Gouveia, 30 de Agosto de 2013 
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