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A prática regular de exercício físico, adaptada às necessidades 
de cada pessoa num contexto controlado e sob a supervisão 
adequada , reforça de forma significativa o funcionamento do 
sistema imunológico. 

De facto, reforçar o sistema imunológico, além do estado 
de saúde em geral, e especialmente o estado de ânimo e a 
saúde mental, parecem ser elementos fundamentais para uma 
estratégia de saúde pública eficiente e sustentável perante o 
desafio do COVID19. 

A indústria dos Centros Desportivos definiu desde as suas 
origens a higiene das suas instalações como um dos pilares 
fundamentais na sua proposta de valor. Desta forma, os Centros 
Desportivos contam com pessoal e protocolos estandardizados 
para a limpeza e desinfeção constante de todos os seus 
espaços de atividade e complementares. Além disso, todo o 
seu pessoal está especialmente formado (e é sensível) ao valor 
e à importância de manter as instalações em perfeito estado de 
limpeza e higiene.

Por outro lado, os clientes dos Centros Desportivos, pessoas 
comprometidas com um estilo de vida ativo e saudável, são 
especialmente sensíveis a este fator de higiene e demonstram 
comportamentos de saúde, co-responsabilidade e cuidado dos 
recursos muito elevados.

Assim, entendemos que nos encontramos perante um tipo de 
espaço de uso público único no seu contexto.

Se a estes espaços os dotarmos com medidas adicionais de 
higiene e segurança, especialmente desenhadas para fazer 
frente ao risco de contágio do vírus COVID19, poderíamos 
encontrar-nos num contexto ideal para ajudar a população a 
defender-se dos agentes patogénicos com garantias.

No gráfico incluído a seguir (figura 1), podemos identificar 
o plano integral de segurança e higiene para garantir a 
segurança, tanto de trabalhadores, como de clientes nos 
Centros GO fit, desenhado pelo GO fit LAB, em colaboração 
com a Universidade Sheffield Hallam do Reino Unido e a 
Universidade Rey Juan Carlos de Madrid. 

Cada uma das ações incluídas no mesmo contexto de uma 
análise detalhada sobre os possíveis mecanismos de transmissão 
e contágio, e tendo por base as evidências disponíveis quanto 
ao assunto, e as soluções técnicas e/ou humanas à nossa 
disposição para reduzir ao máximo esses mecanismos de 
contágio e o seu risco associado.

Com o objetivo fundamental de transmitir tranquilidade e 
segurança aos nossos clientes, e tendo em conta todas estas 
ações, propomos realizar uma análise comparativa do nível 
de segurança e higiene dos Centros GO fit relativamente a 
outros espaços públicos (transporte público, centros comerciais, 
supermercados), o local de trabalho, o domicílio particular ou 
mesmo um centro hospitalar.

Assim, a figura 2, mostra uma estimativa do impacto na utilização 
de vários espaços específicos, quanto às medidas de higiene, 
comparativamente com a garantia de segurança contra o Covid-19 
nos Centros GO fit, pontuados de 0 a 8 pontos em cada caso 
(aplicando um modelo de avaliação sobre evidências de grau 4).

Estas ações outorgam aos Centros GO fit um nível de segurança 
e higiene máximo.

O resultado destas ações permite ao GO fit oferecer uma 
prática segura e eficaz, contribuindo para reconhecer o valor 
do exercício como um pilar de atuação estratégico para deter 
os contágios e/ou reduzir o impacto do COVID19 entre a 
população em geral e, especialmente, entre os grupos de risco. 
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Figura 1: Detalhe de ações integrais incluídas num plano de reabertura de Centros GO fit 

(desenvolvido pelo GO fit LAB, sob a supervisão do AWRC-Sheffield Hallam University e a Universidade Rey Juan Carlos)

Figura 2: Análise comparativa do nível de segurança e higiene dos Centros GO fit em comparação com outros espaços públicos e privados 

(desenvolvido pelo GO fit LAB, sob a supervisão do AWRC-Sheffield Hallam University e a Universidade Rey Juan Carlos)
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7,4 / 8*
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Desenvolvido pelo GO fit LAB, sob a supervisão da Universidade Rey Juan Carlos (Madrid, Espanha) e do Centro Superior de Investigação do Bem-Estar (Universidade Sheffield Hallam, Reino Unido).

Estimativa das medidas de higiene habitual em distintos espaços de uso público e particular.
Medidas de segurança desenvolvidas por científicos do GO fit LAB e supervisionadas e validadas por um grupo

de especialistas em Virologia, Epidemiologia e Saúde Pública*.

Índice de segurança contra a COVID-19

Hospitais
6,4 / 8

Supermercados
4,25 / 8

Casas
4,6 / 8

Transportes públicos
1,5 / 8

Escritórios
3,5 / 8

Centros Comerciais
4,08 / 8

7,4 / 8

*Modelo de Prevenção contra o COVID-19 e metodologia aplicada baseada num nível de evidência de grau 4 (opinião de especialistas) 
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