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REQUISITOS DE SERVIÇO DE ALOJAMENTO TURÍSTICO  

PARA ACOLHIMENTO DE ESTÁGIOS CICLISMO 

 

(fevereiro 2017) 

ENQUADRAMENTO 

Tendo em vista posicionar Portugal como destino de Cycling, revela-se pertinente a 

possibilidade de acolher estágios internacionais de equipas de ciclismo, profissionais ou 

amadoras.  

A Federação Portuguesa de Ciclismo, no contexto do Projeto Cyclin´Portugal, definiu um 

conjunto de requisitos que os Estabelecimentos Hoteleiros devem possuir por forma a estarem 

capacitados a receber estágios de equipas e de ciclistas internacionais. 

É necessário ter em conta que as equipas WorldTour e Continentais Profissionais optam por 

estabelecimentos de 4 e 5 estrelas, enquanto que as seleções nacionais e equipas de categoria 

Continental privilegiam estabelecimentos de 3 e 4 estrelas, com um mínimo de 40 unidades de 

alojamento. 

 

REQUISITOS ALOJAMENTO TURÍSTICO 

 

Infraestruturas/Equipamentos: 

 Espaço exterior ou interior, seguro para arrumação de frota de viaturas; para equipas 

Worldtour, camião, autocarro, um ou dois furgões e quatro a seis veículos ligeiros  

 Pontos de eletricidade, água e locais para lavagem e instalação de oficina própria (3mt. 

x 2mt.) 

 Espaço fechado, coberto e seguro para guardar bicicletas 

 Sala para reuniões e projeção de vídeos e outros materiais multimédia 

 SPA – hidromassagem, crioterapia, hidroterapia, massagem, banho turco, sauna 

 Ginásio – equipamentos de musculação e “coretraining“  

 Sala para massagens (em alternativa, deverá ser possível instalar marquesas de 

massagens nos quartos) 
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Serviços: 

 

 Staff com conhecimentos na área do Ciclismo 

 Serviço de lavagem e secagem de roupa ("overnight") 

 Cozinha com adaptabilidade de horários às necessidades dos ciclistas 

 Cozinha com capacidade para acolher as exigências do médico e do nutricionista da 

equipa 

 Possibilidade da equipa colocar um cozinheiro próprio a confecionar algumas refeições 

 Possibilidade de recurso a cuidados médicos, fisioterapia, enfermagem (disponibilizar 

contactos) 

 Kits de primeiros socorros + Linha de apoio em caso de necessidade/emergência  

 Disponibilidade para a realização de conferências de imprensa e outros encontros 

entre a equipa e jornalistas  

 Internet gratuita sem fios, disponível em todo o hotel  

 Disponibilização de informação meteorológica para o período da estada 

 Staff com conhecimentos na área do Ciclismo 

 Disponibilização de informação sobre percursos cicláveis na região, se solicitado 

 


