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ANÁLISE À PORTARIA QUE APROVA O REGULAMENTO TÉCNICO DAS INSTALAÇÕES 

DESPORTIVAS (RTID) !!
 A. NA GENERALIDADE 
Trata-se de um documento importante para a prática profissional dos arquitectos que se têm 
visto confrontados com a realização de projectos desta natureza sem que disponham de 
elementos de referência nacionais que lhes permitam desenvolver, da melhor forma e a menores 
custos a médio e longo prazo, os programas a que têm que dar resposta. !
A1. E se até agora os arquitectos, para a realização dos seus projectos, tinham que recorrer a 
literatura estrangeira, este regulamento, preenchendo uma óbvia lacuna, fica ainda longe das 
necessidades que exigem, em cada projecto desta área, como garantir as boas práticas. Espera-
se assim que este documento possa vir a ser o primeiro de muitos que balizem as intervenções e 
que permitam equacionar soluções eficazes para as utilizações previstas. A complexidade do 
Desporto e as suas exigências de superação e utilização horária assim o determinam. !
A2. Neste sentido, seria importante que este articulado fosse acompanhado por fichas técnicas 
de referência das diversas tipologias acompanhadas ainda - como já aconteceu em tempos do 
IND - por diagramas gráficos organizativos e definidores da hierarquização dos espaços, sua 
localização, relação e articulação, bem como da hierarquia e independência das circulações e 
entradas de público e atletas. !
A3. Neste aspecto refira-se também a existência - enumeradas em anexo deste regulamento - 
de diversas Normas Técnicas de Referência - Normas Portuguesas e Europeias que são de 
acesso restrito, muitas delas até sem tradução em português, ao seu pagamento, contrariando 
assim o acesso público e limitando o seu conhecimento e uso quer na perspectiva da execução, 
quer da fiscalização. E se as Normas Portuguesas - nomeadamente as citadas no ponto 2 do 
Artigo 19º (NP EN 15288, partes 1 e 2) -  passam por obrigatório conhecimento, bom seria que 
fossem de fácil acesso quer para estudo, quer para a sua inclusão em projecto. De outra forma 
promotores, principalmente estes, e projectistas pouco ou nenhum domínio terão sobre as 
questões técnicas nelas versadas. A sua publicação com fácil acesso, facilitaria sobremaneira a 
tarefa de elaboração do programa, dos projectos que lhe respondem e da sua análise de 
adequação a realizar anteriormente ao início de concurso ou à entrada em obra. !
A4. O decreto-lei nº 141/2009 de 16 de Junho define Instalações Formativas no seu Artigo 7º para, 
no seu Artigo 11º estabelecer que ao Instituto Português do Desporto e da Juventude (então 
designado por Instituto do Desporto de Portugal) compete emitir parecer sobre as Instalações 
Especializadas e Instalações de Espectáculo. Constata-se, no entanto, que a maioria das 
competições desportivas nacionais acabam por realizar-se nas designadas Instalações 
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Formativas - cf. ponto 3 do Artigo 10º -  cujo processo de licenciamento diz respeito apenas aos 
Municípios. 
Sabendo-se, por outro lado, que compete às federações desportivas - para o que este 
regulamento chama a atenção em diversos artigos - a capacidade de homologação das 
instalações desportivas, como garantia da possibilidade de realização de competições federadas 
e ainda e para que as possíveis alterações e devidos acertos possam ser realizados em tempo útil 
e com um mínimo de custos, recomenda-se: 
A4.1. Que seja introduzida, para qualquer tipo de instalações desportivas, a obrigatoriedade, de 
acordo com o princípio de "o que pode o mais, pode o menos", de consulta às federações 
desportivas da(s) modalidade(s) a que se pretende dar resposta como forma de garantir, com um 
mínimo de custos, a melhor e regulamentar adequação aos parâmetros da competição 
desportiva.  !
A5. Para que a expressão arquitectónica do projecto possa responder aos interesses e 
necessidades do promotor é necessário que seja claramente definido quais os parâmetros que 
devem ser considerados como mínimos - dimensões de segurança, de corredores, etc. por 
exemplo - ou como máximos - de que deve ser exemplo o volume da nave de piscinas - ou 
aqueles que serão apenas indicativos. Esta definição permitirá a diminuição de interpretações 
distintas sobre o mesmo tipo de questões, favorecendo a qualidade do projecto e diminuindo os 
seus custos. !
A6. O Desporto tem uma linguagem fixada e que faz parte do léxico dos três jornais desportivos 
diários. A não ser por razões muito ponderosas, essa linguagem não deve ser alterada (cf. B3) e 
deve manter-se como forma habitual de comunicação. !
A7. Balneários 
Os balneários devem ser - por efeitos da sua própria utilização - espaços neutros em termos de 
Género para o que não deve ser autorizada, por tipicamente masculino, a colocação de urinóis. 
Recomenda-se também que as instalações sanitárias interiores a um balneário sejam limitadas a 
uma unidade de sanita - para casos de urgência - e que sejam, no espaço de acesso aos 
balneários, colocadas duas unidades múltiplas - uma masculina, outra feminina - que, para além 
de permitirem acessos mais fáceis, irão diminuir o custo construtivo uma vez que se irá diminuir o 
desperdício da multiplicação de unidades.  
Deve também ser preparada recolha das águas de banhos para serviço de limpeza de sanitas, 
possibilitando-se assim significativa poupança no custo de águas. 
Os balneários, sendo o elemento base porque geradores do movimento de cada instalação 
desportiva, devem sempre ser em número mínimo de 4 - qualquer número abaixo deste obriga a 
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intervalos de tempo de utilização dos espaços de utilização desportiva correspondentes à espera 
de libertação dos balneários pelos primeiros acrescido do tempo de equipar dos segundos. O que 
significa que, mesmo se o argumento utilizado para recorrer apenas a dois balneários for o da 
economia de custo de construção, essa análise não resiste ao custo do espaço desportivo sem 
utilização. 
Para evitar o deslizar das águas entre a área de chuveiros e a zona seca de vestir deve existir uma 
caleira separadora. 
A entrada do balneário deve ser desenhada de forma a não permitir a devassa das vistas 
interiores. !
A8. Este regulamento deve definir também os equipamentos necessários para o uso das 
instalações desportivas por deficientes nomeadamente acessos rampeados, espaços de 
passagem, chuveiros com pegas, intervalos entre bancos, lugares para espectadores, etc. 
A9. Sendo a energia um dos custos mais elevados na utilização de algumas das instalações 
desportivas e portanto um dos factores cruciais da sua sustentabilidade, deve este regulamento 
estabelecer as categorias de certificação energética em que as diferentes instalações se devem 
inserir, devendo ainda ser exigido a apresentação de certificação energética do projecto por 
entidade acreditada. !
B. NA ESPECIALIDADE 
B1. TÍTULO I, DISPOSIÇÕES GERAIS, CAPÍTULO I, Âmbito e enquadramento formal, Artigo 2º, 
Conteúdo dos projectos, alínea a), ponto i. 
Sendo colocado ao projectista, em termos de Memória Descritiva, os Objectivos programáticos 
devem ser atribuídos ao Promotor que deve ainda ter que apresentar e especificar o "projecto 
desportivo" e o modelo de gestão a aplicar às instalações. !
B2. TÍTULO I, DISPOSIÇÕES GERAIS, CAPÍTULO IV, Requisitos de Concepção,  Artigo 7º, Áreas de 
actividades desportivas, ponto 3. 
A altura livre deve ser determinada pela adequação às dimensões da área de prática desportiva e 
não - sob pena de menor funcionalidade - pelo conteúdo da prática (iniciação,treino ou 
competição). Aliás este ponto, ao explicitar que a altura deve "garantir os requisitos exigíveis 
pelas federações para as modalidades previstas", já indicia essa necessidade. !
B3. TÍTULO I, DISPOSIÇÕES GERAIS, CAPÍTULO IV, Requisitos de Concepção, Artigo 8º, 
Vestiários-Balneários 
O termo balneário pertence à linguagem desportiva que se encontra fixada e não existe qualquer 
razão para que seja alterada a sua designação. Desde sempre os balneários foram locais de 
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mudança de roupa e de banho - como aconteceu com os balneários romanos e acontece com os 
balneários públicos actuais. A designação fixada e que faz parte do léxico particular da área 
Desporto como "cheiro do balneário", "conversas de balneário", "segredos de balneário", etc. 
deve ser mantida sem qualquer alteração. Assim propõe-se que a designação do Artigo 8º seja a 
de Balneários. 
Deve ainda ser referido, à semelhança do que se define para os cais das piscinas, que os 
Balneários devem apresentar materiais adequados - antifúngicos, fáceis de limpar e de secar - e 
que o encontro dos diferentes planos de construção como paredes e pavimentos, deve ser 
realizado com arestas arredondadas ou de meia-cana.  !
B3. TÍTULO I, DISPOSIÇÕES GERAIS, CAPÍTULO IV, Requisitos de Concepção, Artigo 8º, 
Vestiários-Balneários, ponto 5. 
A largura do banco por utente deve ter um mínimo de 50 cm - e não 40 cm. A dimensão que se 
propõe é mais cómoda para as funções de sentar e ouvir, concentrar, mudar roupa e vestir 
equipamentos, recuperar do esforço e está de acordo com o que se refere no Artigo 28º onde se 
define que as tribunas devem ter lugares sentados à razão de 0,50 cm por utente. !
B4. TÍTULO I, DISPOSIÇÕES GERAIS, CAPÍTULO IV, Requisitos de Concepção, Artigo 10º, Controlo 
Antidopagem, ponto 1. 
À semelhança do que se propõe para as instalações desportivas formativas o espaço destinado a 
controlo antidopagem deve poder ser multifuncional para que não seja, pelo pouco uso temporal 
que tem, um desperdício. !
B5. TÍTULO II, INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE, CAPÍTULO VI, Instalações formativas, 
Artigo 14º, Disposições gerais 
Deve ficar claro que estas instalações formativas necessitam, para licenciamento camarário e 
uma vez que é nelas que se desenrolam a maior parte das competições federadas, de parecer das 
federações desportivas das modalidades que aí se vão realizar, não necessitando, no entanto, de 
obter pareceres de todas as federações mas apenas daquela que exige as condições espaciais 
mais elevadas. !
B6. TÍTULO II, INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE, CAPÍTULO VI, Instalações formativas, 
Artigo 15º, Grandes campos de jogos, ponto 3,  
alínea a). 
Sendo a melhor orientação para o caso português e no que diz respeito a Grandes Campos de 
Jogos a direccionada a NNO (337º 30'), pode considerar-se, à semelhança de outros países 

  



!!!!!!!!
europeus, uma orientação com parâmetros mais abertos do que a proposta do regulamento em 
análise, podendo situar-se entre os 315º(NO) e os 22º 30' (NNE). !
B7. TÍTULO II, INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE, CAPÍTULO VI, Instalações formativas, 

Artigo 15º, Grandes campos de jogos, ponto 4. 

Os balneários devem ser constituídos por 4 blocos independentes para cada campo para evitar 
paragens de utilização do espaço de prática desportiva.  
Com a cada vez maior tendência de recurso a relva artificial que permite uma muito maior 
intensidade de uso, o número de balneários deve ser adequado a essa possibilidade. Por outro 
lado, havendo sala de musculação o número de balneários deve prever o seu uso simultâneo por 
diferentes atletas e com ocupação do campo. 
Aos balneários deve corresponder uma área por utente de 1,5m2, devendo assim o mínimo de 
área de vestir ser considerado de 37,5m2. !
B8. TÍTULO II, INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE, CAPÍTULO VI, Instalações formativas, 

Artigo 15º, Grandes campos de jogos, ponto 5. 

A sala de aquecimento e musculação deve ter capacidade para 20 a 25 atletas e uma área mínima 

de 80m2 !
B7. TÍTULO II, INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE, CAPÍTULO VI, Instalações formativas, 

Artigo 16º, Pistas de atletismo,  ponto 1. 

Deve ser considerada, por razões de segurança e de multi-utilização simultânea, a possibilidade 

de colocação de áreas de lançamento exteriores ao campo interior à pista de atletismo. !
B8. TÍTULO II, INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE, CAPÍTULO VI, Instalações formativas, 

Artigo 16º, Pistas de atletismo,  ponto 4. 

A melhor orientação do eixo maior da pista de atletismo corresponde à direcção NNO (337º 30') e 
pode, como se considera na adaptação feita de outros países europeus, estar situada entre os 
valores de 315º (NO) e 22º 30' (NNE). !
B9. TÍTULO II, INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE, CAPÍTULO VI, Instalações formativas, 

Artigo 16º, Pistas de atletismo,  ponto 5. 

A razão de área por utente no balneário deve ser de 1,5m2, definindo portanto a área mínima de 
cada bloco em 37,5m2. !
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B10. TÍTULO II, INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE, CAPÍTULO VI, Instalações formativas, 

Artigo 17º, Pequenos campos de jogos, ponto 3,  

alínea a) 

A melhor orientação do eixo maior dos pequenos campos de jogos corresponde á direcção NNO 

(337º 30') e pode, como se considera na adaptação feita de outros países europeus, estar situada 

entre os valores de 315º (NO) e 22º 30' (NNE). !
B11. TÍTULO II, INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE, CAPÍTULO VI, Instalações formativas, 

Artigo 17º, Pequenos campos de jogos, ponto 3,  

alínea a). 

Devem ser distinguidos os espaços para desportos colectivos e para desportos individuais. 

Os campos de ténis devem ter 2 unidades de balneários - uma masculina, outra feminina - com 

dimensões de acordo com o número de campos que servem. 

Os pequenos campos de jogos para modalidades colectivas devem, pelas razões já expostas, ter 

um mínimo de 4 unidades de balneário. !
B12. TÍTULO II, INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE, CAPÍTULO VI, Instalações formativas, 

Artigo 18º, Pavilhões desportivos e salas de desporto, ponto 1, alínea b). 

Porque estas instalações vão acabar por ser utilizadas em competições federadas na maior parte 
dos casos, a altura livre do pavilhão deve ser a mais elevada das exigidas pelas federações 
desportivas que o poderão utilizar. !
B13. TÍTULO II, INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE, CAPÍTULO VI, Instalações formativas, 

Artigo 18º, Pavilhões desportivos e salas de desporto, ponto 4, alínea b). 

Sendo a utilização do espaço de prática desportiva condicionado pela utilização dos balneários, 

um pavilhão desportivo deve ter, pelo menos, 4 unidades autónomas sendo o ideal, pela 

possibilidade de divisão do espaço de prática desportiva para distintas mas simultâneas 

actividades, de 6 a 8 unidades capazes de se transformarem em unidades maiores sempre que a 

instalação for utilizada para competição. 

A área mínima de cada balneário deve ser de 37,5m2. !
B14. TÍTULO II, INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE, CAPÍTULO VI, Instalações formativas, 

Artigo 19º, Piscinas, ponto 5, alíneas a), b) e c) 
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Para a determinação da utência máxima simultânea, partindo da evidência de que quanto maior a 

profundidade maior o espaço do plano de água necessário por nadador, deve ser seguida a 

tendência internacional, nomeadamente a adoptada, nestes casos de utilização pública de 

piscinas, pela Organização Mundial de Saúde. Assim: 

a) Profundidade inferior a 1m: 2,2 m2 por nadador 

b) Profundidade entre 1m e 1,50m: 2,70 m2 por nadador 

c) Profundidade superior a 1,50m:  4m2 por nadador 

Para o caso de utilização para treino desportivo podem ser considerados entre oito a dez 
nadadores por pista consoante as idades para a determinação da utência máxima simultânea. 
Deve também ser recomendado a captação de águas dos balneários e do excedente diário das 
piscinas para servir a limpeza de sanitas. !
B15. TÍTULO II, INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE, CAPÍTULO VI, Instalações formativas, 

Artigo 19º, Piscinas, ponto 6. 

Sabe-se que nas piscinas cobertas o custo do tratamento de ar é aproximadamente de 4 vezes o 

custo de um mesmo volume de água. O que significa ser o controlo do volume de ar interior da 

piscina - correspondente ao volume da nave - uma razão fundamental da sua sustentabilidade. 

Assim e salvo as instalações que sejam definidas como espaços de espectáculo para a realização 

de competições de nível mundial ou europeu e em que o número de lugares para espectadores 

tem que obedecer a imposições da federação internacional, o volume da nave que corresponde 

aos planos de água acrescidos dos respectivos cais e área de bancadas para espectadores, não 

deve ultrapassar 8 a 12 vezes a área dos planos de água. Ou seja e ao contrário do estabelecido 

no regulamento, o valor encontrado deve ser estabelecido como máximo e não como mínimo. !
B16. TÍTULO II, INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DE BASE, CAPÍTULO VI, Instalações formativas, 

Artigo 19º, Piscinas, ponto 7, alíneas c) 

Por razões de segurança, os acessos ao cais das piscinas a partir dos balneários devem ser 

localizados junto das zonas menos profundas das piscinas. !
B17. TÍTULO III, INSTALAÇÕES DESPORTIVAS ESPECIALIZADAS, CAPÍTULO VII, Disposições 
gerais, Artigo 24º, Golfe. 
Para além de parecer mais correcto o uso completo da expressão anglo-saxónica e já hoje 
universalizada pitch and putt, recomenda-se ainda que seja exigível um estudo de uso das águas, 
nomeadamente da sua recuperação. 
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B18. TÍTULO IV, INSTALAÇÕES ESPECIAIS PARA O ESPECTÁCULO DESPORTIVO, CAPÍTULO IX, 

Áreas de público, Artigo 28º Disposições gerais para espectadores 

Para que não haja desnecessária multiplicação de serviços e espaços (corredores, escadas, bares, 

instalações sanitárias), os sectores devem corresponder a um número mínimo definido de 

espectadores e devem ser adequado às exigências já existentes dos bombeiros. !
João Paulo Bessa/19 de Março de 2014 

  


