
 
 

COMUNICADO | RSUEAP 
De acordo com a Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, alterada e republicada pela Lei n.º 113/2019, 
de 11 de setembro, é obrigação dos proprietários dos recintos desportivos, ou do promotor do 
espetáculo desportivo titular de direito de utilização exclusiva do recinto desportivo por um 
período não inferior a dois anos, elaborar e obter aprovação do regulamento de segurança e 
de utilização dos espaços de acesso público para as diferentes categorias de recinto 
desportivo. 

Informa-se que caso ainda não tenham os respetivos regulamentos registados junto da 
Autoridade de Prevenção Combate à Violência no Desporto (a APCVD) que há procedimentos 
diversos a observar incluindo a submissão a parecer prévio da força de segurança 
territorialmente competente, da ANEPC, dos serviços de emergência médica localmente 
responsáveis e, quando aplicável, do organizador da competição desportivo, devendo em 
seguida ser submetidos a aprovação e registo junto da referida APCVD. 

A ATL disponibiliza modelo de regulamento base com o objetivo de facilitar, uniformizar e 
agilizar o procedimento com a APCVD, que poderá ser obtido em https://www.apcvd.gov.pt/wp-
content/uploads/2019/11/RSUEAP_Elementos- 1Instrutorios_APCVD_CC.docx 

Para a instrução do processo de registo junto da APCVD, devem os Clubes de Ténis identificar 
no competente requerimento os seguintes elementos:  

1) Nome, morada, NIPC e contactos do requerente; 
2) Localização do Complexo/Recinto Desportivo; 
3) Qualidade em que foi elaborado o Regulamento (Promotor do Espetáculo Desportivo e/ou 

Proprietário do Recinto Desportivo); 
4) Titularidade do Complexo/Recinto Desportivo (acompanhada dos respetivos Documentos 

de Legitimidade, designadamente, Certidão do Registo Predial e, no caso de haver um 
Acordo de Cedência de Superfície, Acordo de Comodato, ou outro equivalente, com um 
promotor, cópia do mesmo, bem como a respetiva Certidão Permanente Comercial); 

5) Autorização de Utilização para Atividades Desportivas do Complexo/Recinto Desportivo 
ou Certidão de Isenção de Autorização de Utilização, quando aplicável. 

Aproveitamos para informar, sem embargo do acima informado, que a ATL está a diligenciar junto 
das entidades competentes que tutelam o desporto em Portugal, incluindo, sem limitar, junto da 
Federação Portuguesa de Ténis, IPDJ a confirmação da aplicabilidade, plena e total, do quadro 
legal acima referenciado a todos os clubes titulares de locais destinados à prática do desporto ou 
onde este tenha lugar, confinados ou delimitados por muros, paredes ou vedações, em regra com 
acesso controlado e condicionado (vg. Recinto desportivo). 
Em anexo podem ser consultadas Notas Informativas e Modelo de Regulamento.  
Fonte:  https://www.apcvd.gov.pt/  
 
Com os melhores cumprimentos, 
A Direção  
 

 


