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COMUNICADO 20210407
CUMPRIMENTO DOS HORÁRIOS ESTIPULADOS E PREENCHIMENTO ANEXO DGS

Após a publicação do Decreto nº 6/2021 de 3 de Abril, e da actualização a 31/03/2021
da orientação 036/2020 da DGS, publicámos no passado dia 4 de Abril, um comunicado
(20210404 Abertura da Prática do Padel) a esclarecer as regras de funcionamento dos
clubes e instalações desportivas, bem como de todos os agentes do padel.
Entretanto e porque tivemos conhecimento que diversos clubes e instalações desportivas
se mantiveram abertas para lá das 21h, nos últimos dois dias, vimos por este meio
esclarecer que:
1 – Reiteramos que está proibida a prestação de serviços (Alugueres de campos e
aulas) de padel, depois das 21h aos dias de semana e depois das 13h aos fins de semana
e feriados.
2 – Já contactámos a Secretaria de Estado do Desporto e Juventude que nos
confirmou que esse é o seu entendimento da legislação em vigor, para o padel e para
qualquer desporto de baixo risco, pelo que todos os clubes e instalações desportivas
devem cumprir esses horários.
Ninguém mais que esta Federação luta junto das entidades competentes para que haja
abertura à prática do padel, e para que a mesma seja total, o mais rapidamente possível.
Como bem sabem o padel tem estado sempre na linha da frente no desconfinamento.

No entanto já fomos avisados que as entidades de fiscalização estão em posse da
legislação e darão cumprimento às orientações dadas pelo legislador, agindo em
conformidade quando confrontadas com o não cumprimento da mesma.

Para evitar situações que não serão do agrado dos visados e muito menos dos que
cumprem e sempre cumpriram, e para que uns não saiam prejudicados por culpa de
outros, vimos por este meio apelar à cooperação e bom senso de todos, pois o não
cumprimento, baseado em opiniões que não vão de encontro ao que o legislador
pretende, poderá prejudicar e fazer regredir a abertura do nosso desporto de eleição.
Vamos ser responsáveis e mostrar ao país que o padel é um exemplo.

O Presidente

