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NEWSPORT
O Direito Desportivo em síntese

O FITNESS!

Ana Salgado Pereira

Nesta última edição do mês temos um convidado especial ligado
ao desporto, em especial a área do fitness. 

Trazemos a conversa com Hugo Moniz, Founder & CEO do Grupo
EXS Exercise School, um excelente profissional e repleto de
projetos irreverentes.

E, tendo em conta o nosso Ilustre convidado, Carla Beselga
desenvolve a temática em torno da Lei dos Ginásios, um artigo a
não perder.

Está dado o pontapé de saída para mais uma NewSport!

EDITORIAL

BQ Advogadas
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HUGO MONIZ

Lisboeta de gema, nasceu em S.
Sebastião da Pedreira, em
20/12/1982.

Cedo descobriu a sua vocação para o
fitness, contando com uma carreira já
com mais de 20 anos como
profissional do exercício físico.

Actualmente, exerce funções como
CEO na EXS Exercise School.

A área do fitness é cada
vez mais complexa e
abrangente, não se
limitando a um conceito
genérico de desporto ou
exercício físico

Hugo Moniz é licenciado em Educação
Física, Desporto e Lazer pela
Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias.

Possui igualmente um mestrado em
Gestão Empresarial pelo ISCTE.
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Carreira

2014 - EXS EXERCISE SCHOOL
2017 - EXS EXERCISE SUMMIT
2020 - EXS EXERCISE STUDIO

Hugo Moniz começou o seu percurso profissional como Personal Trainer e Group Trainer
no Solinca Health and Fitness, entre 2006 e 2012.

Foi Fitness Manager durante um ano (de 2012 a 2013), altura em que ingressou no Virgin
Active como Personal Trainer Certificado, funções que ainda hoje desempenha.

É igualmente, desde 2014, Adviser na All United Sports, ano em que, também, se tornou
Founder & CEO do Grupo EXS Exercise School.

Desde a sua fundação, várias têm sido as iniciativas da EXS Exercise School, destacando-se
as seguintes:
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À CONVERSA COM...
Hugo Moniz

BQ: O que o motivou a escolher esta área do
desporto como carreira?

Hugo Moniz: A objetividade e os valores do
desporto sempre me cativaram. Foi através das
atividades desportivas, que consegui construir
amizades sólidas e verdadeiras. O meu mote de
que juntos somos mais fortes tem uma clara
influência do meu passado, algo que no
decorrer das organizações pesa cada vez mais:
este sentido de trabalho de grupo, objetividade,
companheirismo, sacrifício e disciplina. A
carreira acabou por ser uma consequência
gradual da evolução do conceito “desporto”
para o conceito “FITNESS” e ter a sorte de
participar e estar presente no meio deste
crescimento que se situou entre 2000 e 2010
(período de crescimento do sector de exercício
e saúde em Portugal). 

BQ: Parafraseando uma afirmação sua, “O
exercício é sem sombra de dúvida o melhor
medicamento, mas saber tomá-lo exige
bastante experiência e cada vez mais
consciência de todo um processo”. 

Por que razão é tão importante a escolha
de um profissional com formação
comprovada e adequada na
monitorização da prática de exercício
físico?

HM: Nunca como hoje tivemos tanta
evidência que associa o exercício e a
atividade física como um pilar vital para a
anti-doença e respectiva melhoria dos
valores fisiológicos, permitindo atingir de
forma positiva as componentes física e
emocional a médio, curto e longo prazo. No
entanto, este é um processo complexo, que
necessita de educação social. O Profissional
de Exercício permitirá construir um
processo pedagógico que garanta uma
experiência segura, eficiente e eficaz
quando falamos de praticar exercício. É
fundamental que o exercício respeite as
idiossincrasias do corpo e de cada indivíduo
e essa leitura e respeito só será possível
através de profissionais de exercício e
respetivas estratégias e ajustes.
Infelizmente o Governo, continua a não
associar os profissionais como coadjuvantes
da saúde nem a associar os locais de
exercício como fundamentais ou parceiros
para uma saúde mais forte, desvalorizando
a importância da profissão e da área junto
da sociedade civil.

Os profissionais de exercício
físico devem ser vistos como
coadjuvantes da saúde
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BQ: O conceito de cientificidade tem um
papel fundamental quando falamos de
desporto, até porque há muitos mitos e
alegados especialistas nesta área. Na sua
opinião, falta incorporar mais ciência,
pensamento crítico e rigor na prática
desportiva em Portugal?

HM: Sim, sem dúvida ... Tal como diz Carl Sagan
“eu não quero acreditar, quero saber!!” O
pensamento crítico é a base da nossa formação
inicial EXS ENGAGE. Dedicamos um módulo
exclusivo ao Tema - pensamento crítico para
garantir que existe um alicerce forte de
refutação sobre a informação massificada que
chega através dos meios. A Ciência é o que nos
guia e sobre ela seguimos de forma segura.

BQ: No âmbito da sua formação com o Lucas
Leal no Resistance Institute em Madrid, que
grandes ensinamentos retirou dessa
experiência?

HM: Foi a partir deste momento que comecei a
olhar para o exercício com outros olhos e rigor.
Tudo mudou e tudo fez muito mais sentido
enquanto treinador, valorizando como nunca a
minha presença e respetivo contributo para
com os alunos, tornando-os mais fortes.

BQ: Esteve na génese e lidera dois
projectos inovadores em Portugal: a
EXS School e EXS Studio. Como surgiu a
ideia para a criação destes projectos?

HM: A EXS EXERCISE SCHOOL, surge na
análise de mercado após conclusão da
minha formação em Gestão. Existia uma
grande falta de propósito, sentido e de
lógica formativa especializada.
Procurámos olhar para o exercício como
um aliado da saúde valorizando a
profissão para patamares superiores e
consequentemente respeito social da
nossa profissão.

BQ: Quais as vossas referências e
influências no contexto do treino que
promovem?

HM: RTS - é a entidade formadora que
começou a olhar para o exercício com
sentido crítico, respeitando a aplicação de
resistências mediante o contexto físico
apropriado para aquela estrutura e
aquele corpo. A individualidade é
fundamental para a prática de exercício
pois cada corpo responde de forma
bastante própria. 

"A Ciência é o que nos guia e
sobre ela seguimos de forma
segura"
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E é aqui que a presença de um treinador se
torna vital para que o processo de estimulação
muscular seja o mais efetivo e apropriado.
Construir o exercício para a pessoa e não
“encaixar” o exercício na pessoa. Este é o nosso
caminho de apropriação que dá sentido ao valor
do profissional de exercício e respectivo serviço
prestado.

BQ: Atualmente é inegável que a prática
regular de desporto tem impactos positivos
na saúde física e psíquica e em Portugal é até
um direito constitucionalmente reconhecido.
No entanto, apesar de haver um aumento de
praticantes de algum desporto ou atividade
física, a verdade é que, por razões várias,
nem sempre o desporto é para todos. Neste
âmbito, acha que o Estado deveria ter um
papel mais ativo e levar a cabo políticas
desportivas mais abrangentes e inclusivas a
todos os cidadãos? Tem alguma sugestão
quanto a iniciativas que poderiam ser
adotadas?

HM: Julgo que a melhor iniciativa seria
reconhecer o exercício físico como essencial
como uma anti doença e respetiva melhoria na
qualidade de vida. O enquadramento da
profissão como uma profissão paramédica seria
determinante. No meu entender esta confusão
advém de uma excessiva associação entre
Desporto, Atividade Física e Exercício Físico que
nada têm a ver umas com as outras. 

Enquanto esta confusão persistir a nível
social, legal e jurídico iremos estar
sempre “encalhados no quase” e muitas
mais vidas se perderão, muitos euros se
gastarão em tratamentos, quando a
evidência nos refere que se poderiam
poupar muitas vidas e dinheiro apostando
na prevenção, em vez de se gastar o triplo
do dinheiro em tratamentos e muitas vez
não se ir a tempo de salvar vidas
humanas.

BQ: Um conselho para quem queira
praticar qualquer modalidade de
exercício e um para os profissionais da
área.

HM: Os Clientes deveriam sempre
Perguntar aos profissionais pela sua
cédula profissional e respetiva validade.
Para os profissionais da área, que sejam
humildes e resilientes porque é uma
Atividade extremamente exigente que
começa as 6.30 da manhã e termina às
22h e no início da carreira ainda mais
exigente o é.

"Construir o exercício para a pessoa e
não 'encaixar' o exercício na pessoa"
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A EXS EXERCISE
SCHOOL

BQ: Como e quando nasceu a EXS - Exercise
School?

Hugo Moniz: Em 2014, dois anos após ter
terminado a minha formação em gestão e
através de uma análise de necessidades do
sector.

BQ: Quais os objetivos e propósitos deste
projecto?

HM: Formar uma comunidade profissional de
elevado valor, que seja reconhecida pela
sociedade como fundamental para cuidar da
saúde da nossa sociedade e ser influenciadores
de uma profissão paramédica.

BQ: Quais as linhas de atuação da EXS School
e qual o público-alvo?

HM: Todos os profissionais de Exercício Físico
com cédula profissional TEF e estudantes. 

BQ: Quais os eventos mais relevantes que
até agora organizaram?

HM: Temos organizado alguns eventos para
300 a 500 profissionais, com convidados
internacionais. Destacamos o EXS EXERCISE
SUMMIT que ocorre todos os anos em Maio
mas que pela questão pandémica atual só
acontecerá em 2022.

BQ: Quais os impactos das restrições
impostas no âmbito dos sucessivos
estados de emergência na atividade
desenvolvida pela EXS School?

HM: Tivemos uma quebra de faturação de
35% em 2020, conseguimos ajustar e criar
modelos formativos On line, mas que
mesmo assim não nos permitiu compensar
as perdas de 3 meses com atividades
suspensas em 2020. Este ano de 2021
esperamos conseguir recuperar a nossa
atividade formativa a partir de 19 Abril. No
entanto estimamos uma perda natural de
faturação face ao ano de 2019 de 35% a
20% na atividade formativa.

Um dos eventos a não perder
é o EXS Exercise Summit
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O EXS STUDIO

BQ: Como e quando nasceu o projeto do EXS
Studio?

Hugo Moniz: O EXS EXERCISE STUDIO, tem
quase 6 anos de existência “mental”, pois após a
análise inicial de mercado percebemos que
existia um espaço entre a fisioterapia e o
Fitness para ocupar. Primeiro objetivo formar e
educar os profissionais para que existisse uma
mesma linha de entendimento e visão sobre o
que é o Exercício. Se corresse bem então
poderíamos avançar para a implementação de
espaços de treino especializado.

BQ: Porque é que este ginásio se distingue?
Tem tido boa receptividade?

HM: Não somos um ginásio, somos um estúdio.
Todos os nossos alunos têm um
acompanhamento individualizado e apenas
podem treinar com um treinador após
agendamento. Procuramos flexibilizar o acesso
ao treino individual a mais pessoas e por um
preço justo.

BQ: A abertura do EXS Studio decorreu
em plena pandemia. Quais os grandes
desafios que têm enfrentado até ao
momento?

HM: Neste momento as questões legais em
Portugal são e foram uma dor de cabeça.
Começamos o nosso projecto em Agosto de
2019 e só o conseguimos abrir em
Dezembro de 2020, ainda com uma série de
processos em curso. Enfim como já referi
anteriormente existe uma falta noção do
que é Exercício e como enquadrar este tipo
de espaços. Este é no meu entender o maior
desafio, existe uma falta de enquadramento
para espaços de reduzida dimensão para
prática de exercício, porque não podemos
confundir desporto com exercício porque
não tem nada a ver um com o outro. Os
estúdios são uma tendência, uma escolha
do cliente que não quer treinar em ginásios
e que procura um serviço altamente
especializado, que funcionam à porta
fechada, por marcação, onde encontra
profissionais especializados para o
acompanhar e para praticar exercício e não
desporto.

EXS Studio não se assume
como um ginásio mas antes
como um estúdio 
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Os ginásios não beneficiaram
de qualquer apoio específico
durante a pandemia

BQ: Há algum apoio neste contexto para os
ginásios? 

HM: Não existe nenhum apoio específico para
ginásios, os apoios normais de layoff e à retoma.
Estamos a aguardar pelo apoio à renda. 

BQ: Quais as perspectivas futuras para este
projecto?

HM: Pretendemos abrir vários espaços num
modelo de franquia EXS EXERCISE STUDIO com
risco partilhado com os nossos alunos. Sabemos
que o sucesso do negócio passa muito pela
relação, entendimento e valorização da equipa
técnica e quem entrega a experiência de treino
ao cliente como a pretendemos. Por isso só faz
sentido partilhar o negócio com os nossos
alunos, e desta forma oferecer uma carreira
profissional que vai desde uma Formação até a
oportunidade de ter um negócio próprio.



A Lei dos
Ginásios
Carla Beselga

Nesta edição e atendendo ao Ilustre
convidado não poderíamos desenvolver
outro tema que não a Lei dos Ginásios.
Este regime encontra-se regulado pela
Lei 39/2012, de 28 de Agosto com a
alteração realizada pelo D.L.
102/2017, de 23 de Agosto, o qual
implementou a medida do
SIMPLEX+2016 - informação ao
consumidor + simples.

Esta Lei aprovou o regime da responsabilidade
técnica pela direção e orientação das
actividades desportivas desenvolvidas nas
instalações desportivas que prestam serviços
desportivos na área da manutenção da
condição física (fitness), designadamente aos
ginásios, academias ou clubes de saúde
(healthclubs).

Em termos do âmbito de aplicação deste
regime o que é possível perceber é que se faz
uma exclusão à aplicação da lei, a qual não se
aplica a uma série de actividades,
nomeadamente actividades desportivas
promovidas, regulamentadas e dirigidas por
federações desportivas dotadas do estatuto de
utilidade pública desportiva ou as que sejam
desenvolvidas no âmbito do sistema educativo,
curricular e de complemento curricular,
concluindo-se assim que caso a actividade não
se enquadre em nenhum dos âmbitos previsto
no art.º 2 da Lei 39/2012, de 28 de agosto,
então aplica-se este dispositivo legal. 

De qualquer forma este regime é aplicável às
instalações desportivas que prestem serviços
desportivos na área do fitness, ginásios,
academias ou os denominados healthclubs.

BQ Advogadas



Estas instalações desportivas têm de dispor de
pelo menos um Director técnico e técnicos de
exercício físico, sendo que o primeiro assume
um papel relevante neste tipo de instalação
desportiva, mas tanto um como outro devem
actuar com diligência, pautando o seu
desempenho no desenvolvimento de um
ambiente de qualidade, segurança, defesa da
saúde dos praticantes e a promoção pelo
respeito dos valores da ética no desporto. 

O Instituto Português do Desporto e Juventude,
IP, para além de ser competente para a
certificação dos profissionais, é quem tem uma
palavra a dizer sobre o título profissional destes
profissionais, podendo revogar este título.

Pela análise desta lei é perceptível que a
formação é pedra de toque para estes
profissionais, sendo um factor determinante na
manutenção destes títulos, caducando quando
não haja frequência de acções de formação
contínua.

Outras das traves mestras desta lei é nestes
espaços ser expressamente vedada a
comercialização e a própria recomendação de
substâncias e métodos proibidos, intimamente
ligada à lei antidopagem no desporto, aliás
porque muitas vezes estes espaços são
associados a este tipo de más práticas
desportivas. 

A estas instalações desportivas é aplicável
o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 141/2009, de
16 de junho, que estabelece o regime
jurídico das instalações desportivas de uso
público, prevendo a tipologia de
instalações desportivas, em termos
inovatórios e como tive oportunidade de
confidenciar ao nosso Ilustre convidado
Hugo Moniz, se o Estúdio EXS não tivesse
aberto antes da pandemia diria que todo o
conceito tinha sido pensado por causa e
atendendo a esta, uma vez que o acesso a
esta instalação é só realizado por marcação
e nenhum dos utilizadores treina sem esta
mesma marcação.

 
Portanto, um pensamento totalmente
diferente do que nos tem sido habituado
por alguns ginásios, em que o livre trânsito
implica acesso ilimitado e treino não
acompanhado, muitas vezes em prejuízo da
saúde. Já para não falar de treinos sem
monitor físico, mas apenas com projecção
de um vídeo a determinada hora.

BQ Advogadas



Para além disto, a fiscalização destas
instalações cabe à ASAE, sendo também esta a
entidade que pode determinar a suspensão
imediata do funcionamento da instalação
desportiva, na totalidade ou em parte, quando
ocorram situações que, pela sua gravidade,
possam pôr em risco a segurança ou a
integridade física dos utentes, bem como em
caso de acidente ou desrespeito pelo disposto
nesta lei. Paralelamente e como direito
subsidiário, é aplicável o regime geral das
contraordenações, colmatando assim qualquer
falha legislativa aqui em cerne.

Interessante é também a disposição que
determina que esta Lei se aplica às Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira, com
atenção pela própria autonomia politico-
administrativa.

Muitas questões foram levantadas,
principalmente nesta fase de pandemia,
relativamente ao fecho dos ginásios e da visão
que alguns profissionais têm em identificar
estas instalações como potenciadores de saúde
física e mental, considerando injusto a
determinação do encerramento por
equiparação com qualquer outro
estabelecimento, não lhes tendo sido
concedida uma prerrogativa especial
atendendo à prática dentro destas instalações.

Na minha opinião terei de analisar a
ambiguidade desta posição, pois nem todas
as instalações poderão ser vistas como
“centros” de saúde e bem estar, pois como
sabemos muitas são as instalações que muito
devem à própria limpeza, de qualquer forma
na sua maioria estas instalações com as
devidas adaptações às normas da DGS
poderiam ter tido as suas portas abertas,
pois um dos factores de mortalidade também
é a depressão e a própria obesidade.

Por último, é relevante também fazer a ponte
com a nossa jurisprudência e com alguns
caso associados a estas instalações, no que,
por exemplo, às cláusulas inseridas nos
próprios contratos entre ginásios e utentes
concerne, tendo sido levados aos nossos
tribunais decidindo-se em alguns casos pela
abusividade das mesmas, como foi o caso
que ocorreu no Tribunal da Relação de
Lisboa, no Processo 3095/08.5YXLB, de
05/06/2012 e ainda no mesmo Tribunal no
Processo 7855/10.9TBOER.L1, de 05/07/2012,
tendo sido considerado que: “Por isso, é
necessária a análise casuística da(s)
cláusula(s) questionadas e verificar se na
apreciação da sua validade intrínseca, estão
em causa interesses de particular relevância
social.”

BQ Advogadas



Outra questão relevante é a sobejamente discutida na nossa praça, sobre o IVA relativamente aos
ginásios a ser considerado em IRS, quando não associado a uma questão médica, a qual foi agora
inserida em sede própria, ou seja, no Código do IRS, no seu art.º 78.º-F - Dedução pela exigência de
fatura - mais propriamente, na alínea f): “Secção P, classe 85510 (Ensinos desportivo e recreativo) e
Secção R, classes 93120 (Atividades dos clubes desportivos) e 93130 (atividades de ginásio - fitness)”,
aditada pela Lei do Orçamento de Estado, ou seja pela Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro. Com
esta alteração é permitido abater 15% do IVA suportado por qualquer elemento do agregado familiar
até ao limite já conhecido dos 250 euros.

De facto, muito ainda há para desbravar neste mundo do fitness, chamemos-lhe assim, tanto a nível
físico como a nível legislativo, os conceitos começam a mudar e as adaptações às necessidades
também, pelo que a ponderação e o pensamento sobre este sector é fundamental.

BQ Advogadas
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