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EDITORIAL6 PISCINAS e
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

Caro leitor, a revista Piscinas e Instalações Desportivas Hoy apresenta a sua primeira edição em 
Portugal, pela mão da editora especializada OneDrop Mark & Services.

Porquê mergulhar, nesta altura, nas águas agitadas do mercado português, com problemas, indefi-
nições e incertezas generalizadas, ainda mais se falarmos das publicações em papel?

É nossa convicção que o leitor, ao folhear estas páginas, se aperceberá rapidamente dos fatores que 
nos motivam e que, felizmente, até são evidentes e significativos.

Em primeiro lugar, a One Drop é composta por uma equipa de pessoas que, desde há muitos anos, 
vivem diariamente os problemas e os desenvolvimentos do setor das piscinas, instalações desporti-
vas, ginásios, espaços de wellness e spas, centros aquáticos e instalações recreativas. Desde as primei-
ras edições da revista Piscinas XXI em Espanha que depois se estendeu a Portugal, até à edição das 
revistas Piscinas Hoy e Instalaciones Deportivas Hoy, que resultam agora nesta nova publicação, que 
uma equipa experiente centra a sua atenção nesta atividade.

A One Drop dedica-se exclusivamente a este setor. A sua atividade inclui a edição de publicações, 
newsletters, anuários e todo um conjunto de soluções informativas, profissionais e especializadas, 
disponíveis em todos os formatos modernos. Deixamos assim o convite para que nos visite também, 
através do seu computador, tablet ou smartphone, nos nossos web sites e app, cujos conteúdos estarão 
em breve disponíveis em português.

É o que gostamos de fazer.

Em segundo lugar, porque muitas vezes se referiu a necessidade de uma publicação especializada, 
técnica, profissional, que compilasse em revista os temas da atualidade e contribuísse para o de-
senvolvimento do setor. Ao folhear as nossas páginas, o leitor poderá apreciar a qualidade das cons-
truções, das propostas e conceitos, os exemplos de liderança, o génio dos projetos arquitetónicos, a 
abrangência das análises ou a profundidade dos estudos técnicos. E porque não folhear apenas pela 
beleza das construções?

Por fim, mas não por último, porque estabelecemos acordos de parceria com duas associações que 
dispensam apresentações, a APP e a APOGESD, que nos receberam de braços abertos e que terão o 
seu espaço próprio nesta revista, já que as nossas aspirações coincidem e ganham força em conjunto. 
É também a nossa missão.

Cremos que estes fatores justificam a oportunidade para que, em conjunto com os agentes do sector, 
possamos contribuir para multiplicar os benefícios da atividade. Razão mais do que suficiente para 
darmos o salto.

Helder Barbosa
Diretor de Publicações

Dar o salto
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8 NOTÍCIAS

A primeira piscina biológica de Portugal nasceu há vinte anos

A Bio Piscinas está de parabéns pois comemora, em 2015, o 
seu 20º aniversário, apresentando uma retrospetiva da sua 
atividade e novas propostas.

Em Portugal já existem mais de 180 piscinas biológicas, 
quer particulares quer de uso turístico. São todos proje-
tos assinados pela arquiteta paisagista Cláudia Schwarzer e 
pelo seu marido, o biólogo Udo Schwarzer, que trouxeram 
o conceito das piscinas biológicas para Portugal em 1995. 
O casal alemão, radicado em Portugal há 22 anos, faz parte 
do muito restrito grupo de projetistas de piscinas com trata-
mento biológico que ultrapassou as 100 piscinas concretiza-
das, todas elas individualmente desenhadas para o local em 
que se encontram.

As piscinas biológicas não precisam de aditivos químicos, 
como cloro ou outros desinfetantes, porque a água é tratada 
por meios biológicos, sendo a sua qualidade tal que pode 
sempre voltar ao ambiente envolvente sem comprometê-lo. 
Podem estar localizadas em zonas ecologicamente sensíveis 
porque são projetos únicos, inseridos harmoniosamente na 
paisagem. Todas são impermeabilizadas com uma tela espe-
cial reciclável, 100% resistente aos UV e certificada para água 
potável. São ainda polos de atração para a biodiversidade 
e constituem importantes locais de reprodução para espé-
cies ameaçadas de anfíbios, répteis e libélulas. Uma piscina 
biológica também funciona como reservatório de água e 
fica equipada com uma boca para acoplar as mangueiras de 
combate a incêndio.

Solauna, a sauna solar
O princípio da sauna solar apresentada pela Bio Piscinas 
é muito simples. O isolamento e o efeito de estufa desta 
pequena cabana de madeira produzem temperaturas máxi-
mas até 90º C. O aquecimento é feito exclusivamente através 
da incidência direta de energia solar, pelo que não há qual-
quer emissão de CO2.

A construção de madeira da Solauna ocupa uma área de 
9 m2, em cujo interior se encontra espaço para quatro camas 
de descanso. A fachada Sul inclinada tem vidro duplo. Por 
detrás, são fixadas lajes de pedras especiais que são aquecidas 
diretamente pelo Sol e irradiam lentamente o calor acumu-
lado para o ambiente do banho quente.

Janguiscina, a piscina biológica pública flutuante
Nesta proposta da Bio Piscinas, a zona de banho e as áreas de 
lazer encontram-se a boiar numa barragem, oferecendo um 
local seguro para banhos, com água tratada e de profundi-
dade controlada.

Uma Janguiscina funciona como uma piscina biológica: 
um compartimento para o banho fornece o espaço para os 
banhistas. Processos biológicos e mecânicos garantem a qua-
lidade biológica e higiénica da água de uma forma susten-
tável e duradoura.

A bacia de banho é totalmente vedada em tela e insere-se 
numa estrutura pré-fabricada de aço e madeira. À estrutura 
modular, montada no local, é acrescentada uma vasta espla-
nada com um acabamento final do tipo marina. O acesso 
é feito através de uma plataforma flutuante, o que permite 
instalar este tipo de piscina biológica pública em barragens 

A primeira piscina biológica foi construída em Aljezur, em pleno Parque Natural 
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. A imagem, do ano de 2012, mostra que 
esta piscina biológica se manteve ao longo do tempo tão bonita e convidativa 
como no seu primeiro ano de funcionamento, com água sempre transparente, de 
qualidade balnear e muitos nenúfares em flor.

Foto: Bio Piscinas.

Foto: Bio Piscinas.
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9NOTÍCIAS

que sofrem de uma oscilação acentuada do espelho de água 
ao longo do ano.

Piscina biológica faz a diferença
Vinha da Manta no Top 20 new hotel, hostel and campsites in 
mainland Europe and the UK for 2015! A escolha foi do jor-

nal britânico The Guardian, que descreveu o Vinha da Manta 
como o «Hotel de Lona», como referiu um hóspede recente. 
Trata-se de um aglomerado de quartos em tendas, no sopé 
da Serra de Estrela, em pleno parque natural, mas muito 
longe de ser um campismo rural típico. Como ex libris deste 
parque, temos a piscina biológica de 250 m2, construída em 
2012. O tratamento de água é exclusivamente biológico, com 
uma aquacultura de macrófitas e um filtro biológico.

Bio Piscinas
Tel.: 282 973 363/968 076 808
www.biopiscinas.pt

Mais informação

BH marca presença em várias feiras internacionais

Para a BH, o arranque de um novo ano 
é sempre sinónimo de nova coleção, 
com a apresentação dos novos equipa-
mentos, apps e tendências de treino em 
feiras internacionais. O ponto alto do 
mês de janeiro aconteceu com a ISPO, 
na feira de Munique, onde estiveram 

patentes a nova coleção Home Fitness, 
o motivador Programa 24 min e o 
lançamento de novas apps de treino a 
uma audiência de profissionais do mer-
cado do desporto.

De salientar que a ISPO contou com 
mais de 2500 expositores, que apre-
sentaram as mais recentes inovações 
em equipamentos de desporto e moda 
desportiva, numa área de exposição de 
105 000 m2, e com 95 mil visitantes esti-
mados, o que proporcionou à BH uma 
visibilidade única a um público espe-
cializado de mais de 40 países.

No mês de março, a viagem foi a 
Paris, à Body Fitness Form’expo, onde 

a BH reforçou a sua apresentação das 
novidades de 2015.

A BH refere que ambas as feiras se 
caracterizam pela presença de visitan-
tes, investidores e curiosos de todos os 
pontos do mundo, motivo pelo qual 
apresentou em ambas as cidades a nova 
coleção Home Fitness 2015.

Maquinasport
Tel.: 234 729 510
www.bhfitness.com

Mais informação

Foto: Bio Piscinas.
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NOTÍCIAS10

Da oferta formativa ACTI ao SCP Roadshow

Com o alargamento das gamas de produtos, torna-se neces-
sário formar os profissionais para a aplicação de químicos, 
a deteção de problemas na água e as suas possíveis causas e 
soluções. Foi com o intuito de dar resposta a estas questões 
que, pelo segundo ano, a SCP apostou na formação, parti-
cularmente dirigida à gama ACTI, realizando um Master 
Training nos passados dias 26 e 27 de fevereiro. Este curso 
foi dado pelo orador Xavier Darok, internacionalmente 
reconhecido e com um vasto currículo ligado ao tratamento 
químico da água e à normalização de regras de qualidade e 
segurança.

SCP ganha prémio Best Sales Center 2014
A SCP Pool Portugal, empresa pertencente ao Grupo Pool-
corp, ganhou o prémio europeu de Best Sales Center 2014, 
pelos ótimos resultados atingidos no ano transato. Este pré-
mio reconhece os resultados financeiros e operacionais da 
empresa sedeada em Portugal, de entre os apresentados nos 
outros mercados europeus em que a SCP está presente, sendo 
eles Espanha, França, Inglaterra, Benelux, Alemanha e Itália. 

A SCP reafirma, assim, a sua missão de proporcionar exce-
cional valor aos seus clientes, retorno aos acionistas e opor-
tunidades aos seus colaboradores. Desta forma, a empresa 
pretende continuar a manter um crescimento positivo, o 
que confere um grau de otimismo 
ao próprio mercado das piscinas e 
demais produtos associados.

SCP Roadshow
Três dias, três locais, um objetivo. 
Uma iniciativa para a SCP ficar 
mais perto dos seus clientes. Este é 
o mote para o evento SCP Roads-
how, realizado pela empresa nos dias 10, 12 e 13 de março, no 
Porto, em Portimão e em Lisboa, respetivamente, datas que, 
infelizmente, nos impedem de apresentar mais informação 
nesta edição. A presença de cerca de 20 dos principais forne-
cedores do mercado foi o garante da apresentação das mais 
recentes novidades e do esclarecimento de todas as dúvidas 
que os profissionais poderiam apresentar. Para além da com-
ponente de exposição, os painéis formativos dos fornecedo-
res com maior relevância a operar no mercado das piscinas 
e spas, compuseram o programa deste roadshow, um evento 
exclusivo e interativo para aprofundar os conhecimentos dos 
seus participantes e providenciar as ferramentas necessárias 
para a otimização das vendas.

SCP Pool Portugal
Tel.: 219 199 500
www.scpeurope.pt

Mais informação

Regime jurídico do nadador-salvador

O regime jurídico aplicável ao nadador-
-salvador, definido pela Lei n.º 68/2014, 
de 29 de agosto, trouxe algumas novi-
dades importantes. Destacam-se a 
criação de categorias profissionais e da 
Comissão Técnica para a Segurança 
Aquática (CTSA) e, particularmente, 
a obrigatoriedade de as piscinas de uso 
público terem nadadores-salvadores.

Concretamente, a CTSA é o órgão 
que assegura a conceção, coordenação, 
atualização e acompanhamento de polí-
ticas e orientações técnicas no domínio 

da atividade do nadador-salvador. Para 
este, são criadas as categorias profissio-
nais de nadador-salvador, nadador-sal-
vador coordenador e nadador-salvador 
formador.

Porventura a medida mais impor-
tante do diploma é aquela que se refere 
às piscinas de uso público. Estas, exce-
tuando os parques aquáticos, têm 
obrigatoriamente que dispor de dis-
positivos de segurança certificados 
pelo Instituto de Socorros a Náufragos 
(ISN). Todas, indica o diploma, devem 

contar com os serviços de, pelo menos, 
dois nadadores-salvadores e respetivo 
equipamento de salvamento definido 
pelo ISN destinado à assistência a ban-
histas. O diploma publica, entre outras 
estipulações, as fórmulas de cálculo do 
número de nadadores-salvadores ao 
serviço e, particularmente, determina 
que as piscinas com um plano de água 
de 500 m2 ou superior devem contar 
com cadeiras telescópicas, certificadas 
pelo ISN, que permitam uma adequada 
visualização do espaço a vigiar.
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Centros Supera arrancam no Areeiro

O Complexo Desportivo Municipal 
Supera Areeiro representa mais de 
7000 m2 dedicados ao desporto e à ati-
vidade física, distribuídos por três pisos 
de atividades e dois outros de estacio-
namento, e é a primeira abordagem 
ao mercado português da moderna 

cadeia de ginásios 
gerida pelo grupo 
Sidecu.

N o  p i s o  0 
e n c o n t r a m o s 
uma zona de água 
com uma piscina 
de 25 m x 12,5 m 
e uma de 12,5 m 
x 8 m. A zona de 
spa é composta 
por uma piscina 
de jatos ativos de 
hidromassagem, 
b a n h o  t u r c o , 
duche bitérmico 
sequencial, duche 
mult i -se tor ia l , 
duche de con-

traste, fonte de gelo e sauna. No pri-
meiro piso situa-se a sala de fitness, 
composta por equipamentos de alta 
qualidade e inovadores no mercado. 
No último piso, quatro salas de aulas de 
grupo recebem as modalidades: Bike, 
Body Pump, Body Combat, Xtremfit, 
GAP, ABS, entre outras.

Se nos centrarmos na zona de água, 
este edifício possui três piscinas dis-
tintas, com volumes de água de 390 
m3 na piscina grande, de 92 m3 na de 
12,5 metros e de 35 m3 na piscina de 
jatos ativos. Existem três depuradores 
independentes, um para cada piscina. 
Estes aspiram 75% do seu caudal do 
depósito de compensação que recebe 
a água dos sumidouros perimetrais e 
25% dos sumidouros do fundo das pis-
cinas. A filtração é feita por filtros areia 
de Silex de diferentes granulometrias e 
a desinfeção é feita com doseamento de 
hipoclorito de sódio, gerado in situ por 
eletrólise salina. O produto da eletró-
lise adiciona-se à água a partir do tan-

que de armazenamento através de um 
equipamento de medição, regulação e 
doseamento automático independente 
do equipamento de eletrólise, com esta-
bilização prévia do pH.

A filosofia do Supera Areeiro é aproxi-
mar o desporto a pessoas de todas as 
idades, estando particularmente voca-
cionado para a família. E quer fazê-lo 
com altíssimos índices de qualidade, 
com os melhores equipamentos des-
portivos e com profissionais altamente 
qualificados, a um preço muito acessí-
vel. A Supera aspira converter-se num 
dinamizador da vida social da fregue-
sia, onde a família vai fazer desporto, 
criando emprego e oferecendo um lazer 
responsável que emerge de uma melho-
ria da saúde e bem-estar da população.

C. D. M. Supera Areeiro
Tel.: 967 013 807
www.centrosupera.com

Mais informação
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Oferta formativa e iniciativas elevam Escola Superior de Desporto de Rio Maior

O ano de 2015 reúne, pelo menos, 
três marcos importantes para a Escola 
Superior de Desporto de Rio Maior. 
No domínio da formação em manu-
tenção de piscinas, a substituição do 
atual curso de especialização pelo mais 
tecnicamente ambicioso curso técnico 
superior profissional. No domínio da 
formação em gestão das organizações 
desportivas, a comemoração do 10º 
aniversário da licenciatura, acompa-
nhado da organização de um impor-
tante evento, o congresso “RSC e Ges-
tão do Desporto – Sustentabilidade e 
Atividade Desportiva”.

A Escola Superior de Desporto de 
Rio Maior (ESDRM), criada em 1997 e 
pertencente ao Instituto Politécnico de 
Santarém, tem no Deporto a sua mis-
são, em particular, a formação superior 
no contexto das profissões do desporto; 
a investigação aplicada nas ciências do 
desporto; e a ligação com a comunidade 
(incluindo a prestação de serviços).

Neste âmbito, a ESDRM disponibi-
liza atualmente um curso de especiali-
zação tecnológica, seis cursos de licen-
ciatura e dois de mestrado, além de um 
vasto programa de formação contínua 
e de cursos de especialização. Outra 
área de aposta é a da investigação apli-

cada à área do desporto, no âmbito da 
qual tem promovido várias parcerias 
internas, regionais, nacionais e inter-
nacionais.

Formação mais avançada em 
manutenção de piscinas
O Curso de Especialização Tecnológica 
em Manutenção e Piscinas, ministrado 
pela ESDRM desde 2013, vai ser subs-
tituído, já no ano letivo 2015/2016, 
por um novo curso, o Curso Técnico 
Superior Profissional (CTSP) em 
Manutenção de Piscinas. Trata-se de 
um curso de maior duração, no qual se 
conferirá maior profundidade às maté-
rias abordadas.

O CTSP em Manutenção de Piscinas 
terá a duração de dois anos e conferirá 
uma qualificação de nível 5 do Quadro 
Nacional de Qualificações. Poderão ter 
acesso a este curso os titulares de um 
curso de ensino secundário ou de habi-
litação legalmente equivalente.

O curso irá integrar matérias como 
atividades de lazer, saúde e bem-estar 
em piscinas; atividades de formação e 
rendimento desportivo; organização 
do desporto; projeto e construção de 
piscinas; física e química; sistemas de 
circulação; tratamento químico da 

água; segurança em piscinas; gestão e 
monitorização de consumos; gestão de 
recursos humanos; e práticas de con-
servação e manutenção de piscinas.

O objetivo do curso é formar pro-
fissionais técnicos especialistas em 
manutenção de piscinas, capazes de 
supervisionar, planear, organizar e 
implementar atividades e tarefas de 
conservação e de manutenção de pis-
cinas públicas ou privadas, com vista à 
sua utilização para fins de rendimento 
desportivo, de formação, de lazer, de 
reabilitação, de manutenção ou saúde, 
com recurso a técnicas de gestão e de 
controlo funcional.

No âmbito do lançamento deste novo 
curso, a ESDRM realizou parcerias com 
um conjunto de entidades da indústria, 
tendo ainda celebrado protocolos com 
várias entidades tendentes a assegurar 
a realização dos estágios.

Congresso sobre RSC marca 
décimo aniversário da licenciatura 
em Gestão das Organizações 
Desportivas
No âmbito dos trabalhos preparatórios 
do II Congresso Internacional sobre 
Responsabilidade Social Corporativa 
(RSC) e Gestão do Desporto, que 
decorrerá em 2016 no Brasil, em Belém 
do Pará, coube à ESDRM a responsa-
bilidade de organizar, em Portugal, o 
congresso integrado no mesmo tema 
geral, mas dedicado especificamente à 
questão da sustentabilidade da ativi-
dade desportiva.

Este evento, que decorrerá entre os 
próximos dias 30 de abril e 1 de maio, 
vai ser organizado no âmbito da cele-
bração dos dez anos da licenciatura em 
Gestão das Organizações Desportivas, 
pretendendo-se com a iniciativa apro-
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fundar, do ponto de vista científico e 
técnico, a forma como os gestores do 
desporto estão a integrar a RSC na 
orientação das suas organizações e na 
sua própria intervenção técnica.

A reflexão sobre a sustentabilidade 
da atividade desportiva é o 
desafio que a ESDRM pre-
tende colocar na organi-
zação deste congresso, 
adiantando desde já algu-
mas ideias preliminares para 
o efeito: a exclusiva valorização 
da atividade desportiva na perspetiva 
da melhoria da condição física, do 
combate à obesidade, da prevenção das 
doenças, da promoção da saúde, do alto 
rendimento ou na pura dimensão eco-
nómica, retira, em muitas organizações 

desportivas – que, até pela sua natu-
reza, deviam ter preocupações mais 
amplas –, a dimensão social do des-
porto, enquanto fator de aproximação 
das pessoas na criação de identidades, 
como instrumento de promoção da 

inclusão social, da cidadania, da 
igualdade de oportunidades, 

da prevenção e da luta contra 
o racismo, contra a xenofo-
bia e contra a violência, em 

suma, enquanto instrumento 
de desenvolvimento humano.

Recorda-se que o I Congresso Inter-
nacional sobre RSC e Gestão do Des-
porto se realizou em 2014, em Espanha, 
a partir da iniciativa da Aliança Inter-
continental de Gestão Desportiva e de 
grupos de investigadores ibéricos, sendo 

que a partir de então se constituiu, neste 
domínio, uma rede ainda mais alargada 
nos países ibero-americanos. 

Assim, antecedendo a segunda 
edição do congresso, realizar-se-ão 
em diferentes países congressos e con-
ferências com a finalidade de apro-
fundar o conhecimento e a ação sobre 
várias áreas da RSC e de envolver os 
vários interessados nesta rede, que é já 
constituída por 24 instituições acadé-
micas e profissionais.

Esc. Sup. de Desporto de Rio Maior
Tel.: 243 999 280
www.esdrm.pt

Mais informação
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Bem-vindo à APP
A voz do negócio da piscina em Portugal

A APP foi fundada em 1998 e tem a sua sede em Lisboa. 
É uma associação sem fins lucrativos e tem por objetivo 
prestar assistência às empresas e técnicos deste sector. 
Representa todas as pessoas ligadas ao negócio da piscina, 
nomeadamente os trabalhadores, empresários, distribuido-
res, importadores, técnicos de manutenção e profissionais, 
procurando, através de ações específicas, defender os inte-
resses da indústria no nosso país e afirmá-la no estrangeiro.

Neste momento a APP pode orgulhar-se de ter contribuído 
para o respeito institucional do sector junto das entidades 
públicas e privadas, sendo hoje consultada sempre que se 
queira implementar uma lei neste sector ou tirar simples-

mente dúvidas sobre qualquer aspeto regulamentar ou téc-
nico. Várias parcerias foram estabelecidas com o objetivo de 
cooperação institucional no âmbito da formação, nomeada-
mente com a Federação Portuguesa de Natação, o Instituo 
Superior de Engenharia do Porto e a Escola Superior de 
Desporto de Rio Maior que, neste momento e com o apoio 
institucional da APP, está a ministrar o agora designado 
Curso Técnico Superior Profissional em Manutenção de 
Piscinas para jovens estudantes que queiram ingressar nesta 
área de atividade. 

Os membros associados da APP beneficiam ainda de des-
contos especiais quando expõem os seus produtos nas prin-
cipais feiras de piscinas do país ou no estrangeiro, com as 
quais a APP mantém protocolos de cooperação.

A introdução de cursos técnicos de piscinas realizados pela 
APP foi uma vertente que dinamizou a associação e tem 
contribuído para melhorar os conhecimentos gerais dos 
técnicos e profissionais de piscinas. De realçar que, todos 
os anos a APP, realiza as suas Jornadas Técnicas, alternando 
algumas vezes com os seus congressos e tendo ainda organi-
zado os maiores encontros de saúde em piscinas da europa, 
com o apoio da Administração Regional de Saúde de Lis-
boa e Vale do Tejo. Anualmente, a APP realiza um conví-
vio de natal para os seus associados, familiares e amigos, 
numa demonstração de são convívio e amizade entre os seus 
associados, promovendo, desta forma, uma aproximação de 
interesses entre empresários e pessoas do mesmo sector.

A direção continua a desenvolver trabalho profícuo no seio 
da Federação Europeia de Associações Nacionais de Pis-
cinas e Spas (EUSA), da qual a APP é membro fundador, 
bem como na retenção e captação de sócios para a nossa 
associação.

Apesar de a APP ter apresentado a vários organismos insti-
tucionais projetos de regulamentos para piscinas, estes ainda 
não foram passados para a legislação, o que tanta falta nos 
faz. Andamos de tutela em tutela a perguntar quem é que 
assume a responsabilidade de tomar em mãos os nossos 
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•	 É a associação mais representativa dos sectores da “Pis-
cina e Spa”.

•	 Aposta na profissionalização, nas novas ideias, na ino-
vação e na tecnologia.

•	 É uma associação com empresas consolidadas no con-
tinente e regiões autónomas com as quais se podem 
estabelecer relações frutíferas.

•	 Promove encontros institucionais com vista à elabo-
ração de protocolos destinados a tratar aspetos relacio-
nados com a formação e trabalho a desenvolver para o 
estabelecimento de um quadro regulamentar para as 
“Piscinas” que ainda não existe.

•	 Valoriza os seus associados e as suas empresas ao dina-
mizar a divulgação de informação em publicações 
como revistas e livros, assim como noutros suportes 
publicitários e de divulgação, para que os potenciais 
clientes de piscinas reconheçam nos nossos associados 
uma mais-valia devido à sua idoneidade, competência, 
qualidade e serviço profissional.

•	 Apoia um sistema de livre iniciativa e de economia de 
mercado enquanto luta contra os intrusos e a falta de 
ética.

•	 Beneficia do reconhecimento institucional de vários 
organismos da tutela como o IDP, o IPQ, a DGS e o 
ISN, entre outros, e é membro fundador da Federação 
Europeia de Piscinas e Spas (EUSA) e apoia os seus 
associados nas principais feiras de piscinas em Portugal 
e no estrangeiro.

•	 Conta com uma comissão técnica de consultadoria, 
criada pelo empenho voluntário de técnicos que nos 
transmitem conhecimentos profissionais em benefício 
do sector.

•	 Porque para a tomada de decisões é necessário ter em 
conta as mudanças sociais, económicas e políticas.

•	 Porque uma empresa isoladamente não funciona, mas 
frutifica dentro do contexto empresarial em que está 
inserida.

projetos e, depois de devidamente apreciados e votados, de 
os transpor para a legislação. Perante o desinteresse insti-
tucional, e na ausência de uma entidade que assuma as res-
ponsabilidades da “Piscina”, Francisco Godinho de Oliveira, 
nosso vice-presidente, lamenta com tristeza termos que ser 
«nós, privados, que estar a perguntar ao Estado quem é que 
quer ficar com as piscinas que estes construíram e que não são 
mantidas». Sobre esta matéria, em texto separado, poderão ler 
a opinião de António Cabral Faria, sócio honorário da APP.

Apesar destas contrariedades, como é de importância fun-
damental a regulamentação do setor, não desistiremos e, 
sozinhos ou acompanhados por outros parceiros institucio-
nais, continuaremos a insistir junto do governo para que este 
passo que falta dar seja concretizado.

Uma palavra de grande apreço pelo trabalho de uma vida 
desenvolvido pelo Professor Vitorino de Matos Beleza, sócio 
honorário da APP, que ultimamente publicou, em conjunto 
com a sua equipa, as professoras Rosária Santos Costa, 
Marta Pinto Batista e Sofia Assunção Fernandes, mais um 
livro dedicado às piscinas, o “Manual de Boas Práticas em 
Piscinas e Parques Aquáticos”, que todos os interessados 
poderão adquirir na nossa associação.

Um agradecimento muito especial ao nosso sócio fundador 
e ex-presidente, António Palhinhas Candeias, pelo trabalho 
desenvolvido no nosso seio, pelos seus conselhos, pelos co-
nhecimentos do mercado da piscina que partilhou e pelo 
apoio a todos os projetos da APP que deu ao longo de 16 
anos, destacando-se a sua presidência nos últimos anos.

Cumpre-nos agora felicitar a organização da revista “Pisci-
nas e Instalações Desportivas Hoy – Edição Portugal”, nas 
pessoas dos seus responsáveis Eduardo Lázaro e Helder 
Barbosa, que apostam na impressão desta revista em por-
tuguês para o mercado nacional e profissionais do setor, na 
qual se inclui o espaço informativo sobre as atividades da 
APP. Desejamos à Piscinas e Instalações Desportivas Hoy 
as maiores felicidades neste seu novo desafio para a língua 
portuguesa e incentivamos as empresas do sector, portugue-
sas ou estabelecidas em Portugal, a comparticiparem nesta 
nova publicação. A bem do sector das piscinas que a APP 
representa.

José Tavares dos Santos, Presidente

Dez razões
para ser associado
da APP
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A certificação é um instrumento que permite às empresas de 
uma forma imparcial e credível a qualidade, a fiabilidade e as 
performances dos seus equipamentos, produtos ou serviços 
na medida em que reforça a confiança dos clientes; faz a 
diferença face aos concorrentes; aumenta a competitividade 
através da redução dos custos da não qualidade; reforça a 
imagem da empresa; facilita o acesso a novos mercados; e 
permite evidenciar o cumprimento de requisitos regula-
mentares.

A CERTIF é uma associação privada, sem fins lucrativos, 
que tem como objetivo a certificação de produtos, serviços 
e processos. Tem como membros associações empresariais e 

laboratórios e, sendo um organismo independente, funda-
menta a sua atuação nos princípios de imparcialidade, inte-
gridade e rigor técnico, como garante da sua credibilidade. 
É um organismo acreditado pelo IPAC no âmbito da Norma 
EN 45011 e Norma ISSO/IEC 17021.

A direção da APP reuniu-se com o diretor geral da CER-
TIF com o objetivo de estreitar relações recíprocas entre 
ambas as instituições e de possibilitar aos nossos associados, 
de acordo com um conjunto de especificações técnicas, os 
meios para a certificação dos seus equipamentos, produtos 
ou serviços. Por outro lado, procurou informar-se sobre os 
procedimentos e custos para que a APP possa certificar os 
seus cursos técnicos de piscinas. Sobre aspetos regulamen-
tares e de certificação, importantes para a regulamentação 
do setor das piscinas, realçamos que a regulamentação tem 
que ser conseguida junto da entidade que tutela o sistema. 
Neste sentido, a APP continua a encontrar-se com vários 
organismos da tutela, procurando saber qual a entidade 
governamental que mais se adequa e mais vantagem trará 
para conseguir o seu envolvimento nas propostas de regula-
mentação apresentadas.

Concluiu-se esta reunião abordando a colaboração de ambas 
as entidades a vários níveis, nomeadamente a criação de um 
programa de formação a ser discutido e aprovado com a 
CERTIF, com realização de exame final, de acordo com cri-
térios previamente acordados. Após o exame, o examinando 
poderá ter o seu diploma com aprovação pela APP e com a 
opção de marca CERTIF.

Reunião com o Diretor Geral da CERTIF

Estiveram presentes nesta reunião (da esquerda para a direita) Francisco Godinho 
de Oliveira, vice-presidente da APP, Rui Lino Neto, director da APP, Francisco 
Barroca, diretor geral da Certif e o presidente da APP, José Tavares dos Santos.

Novo site da APP brevemente on line
Com uma imagem totalmente renovada e uma estrutura 
funcional que tem em conta os novos suportes eletróni-
cos, em breve estará on line para o leitor visitar o novo 

site da APP. A nova voz da APP na 
Internet estará disponível em
www.apppiscinas.pt
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As piscinas continuam a aguardar pela definição de um 
quadro regulamentar das suas condições de segurança, 
quer construtivas quer ao nível do funcionamento. O novo 
regime jurídico das instalações desportivas (Decreto-Lei n.º 
141/2009) que define o quadro legal de licenciamento que 
também abrange as piscinas de uso público, aguarda regula-
mentação desde então (já lá vão cinco anos!).

Espera-se que não seja necessário que ocorram tragédias 
como a que aconteceu no verão de 1993, em que a morte 
de duas crianças no Aquaparque do Restelo e a subsequente 
condenação do Estado por omissão, levou à publicação do 
respetivo quadro legal e regulamentar (Decreto-Lei 65/97 e 
Decreto-Regulamentar 5/97).

O mesmo aconteceu com os parques infantis e campos de 
férias, cuja regulamentação só veio à luz depois da ocorrên-
cia de graves acidentes, alguns deles fatais!

As piscinas, como a maior parte das instalações desportivas 
e de recreação em Portugal, continuam sem enquadramento 
normativo para a sua edificação e funcionamento, à exceção 
dos estádios de futebol, cuja regulamentação também só foi 
resolvida por pressão e exigência da UEFA quanto às ques-
tões de segurança (Decreto-Regulamentar 10/2001).

Por fim, resta assinalar a triste realidade: Portugal é o único 
país da Europa a 28 que não dispõe de quadro regulamentar 
para as Piscinas!

•	 Atualização do site da APP
•	 Atualização do logótipo da APP
•	 Realização de encontros institucionais 

com vista ao estabelecimento de um qua-
dro regulamentar para as “Piscinas”.

•	 Procurar dotar a APP de cursos certifica-
dos.

•	 Apoiar a Escola Superior de Desporto de 
Santarém e outros institutos interessados 
em criar cursos técnicos de piscinas, prin-
cipalmente no Algarve.

•	 Realização de um seminário no Algarve 
para os profissionais das piscinas.

•	 Participação nas reuniões promovidos 
pela European Union of Swimming Pool 
and Spa Associations (EUSA).

•	 Realização de um concurso nacional de 
fotografia de Piscinas.

•	 Participação no concurso internacional de 
fotografia de piscinas da EUSA.

•	 Retenção e angariação de novos associa-
dos.

•	 Valorizar os seus associados e as suas em-
presas ao dinamizar a divulgação de infor-
mação em publicações e outros suportes 
publicitários e de divulgação.

•	 Divulgar a marca APP.
•	 Estabelecer um contacto mais personali-

zado entre a direção e os associados.
•	 Promover a realização das jornadas técni-

cas da APP.
•	 Realizar o encontro de natal da APP 2015.

Portugal, o único país da Europa a 28
sem quadro regulamentar para piscinas

Alguns dos objetivos da APP para 2015

APP 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PISCINAS

Centro de Escritórios do Campo Grande, Av. do Brasil n.º 1, 1749-008 Lisboa
Tel.: 217 923 700 - apppiscinas@gmail.com - www.apppiscinas.pt
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O desafio da construção de (novas) 
cidades ativas
A Associação Portuguesa de Gestão de Desporto congratula-
-se pela parceria estabelecida com a revista Piscinas e Insta-
lações Desportivas Hoy – Edição Portugal que vem valorizar 
uma área em que existem diversas lacunas no acesso a infor-
mação técnica especializada. Deste modo e face ao exposto, 
agradecemos a oportunidade e disponibilidade demonstrada, 
desejando os maiores sucessos para esta iniciativa.

Um dos maiores desafios que se colocam atualmente às cida-
des modernas é combinar o desenvolvimento sustentável 
com o nível de exigência crescente dos seus cidadãos. Em 
Portugal, ao crescimento urbanístico feroz e ao investimento 
público desregrado sucedeu um período de exiguidade de 
recursos financeiros e uma exigência crescente de apostar no 
desenvolvimento sustentável, na proteção do ambiente e na 
satisfação das novas necessidades dos seus habitantes, trans-
formando os conceitos de “cidade verde” e “cidade ativa” em 
modelos de gestão prioritários.

As cidades necessitam, por isso, de reorientar as suas priori-
dades, fazendo corresponder as políticas públicas aos novos 
paradigmas de exigência dos seus cidadãos, que desejam 
viver num território qualificado, amigo do ambiente, que 
seja seguro, acessível e com ofertas culturais e desportivas 
diversificadas.

Vivemos hoje em cidades com infraestruturas de qualidade, 
com excelentes instalações públicas ao nível do desporto e do 
lazer, mas onde cada vez é mais difícil a deslocação pedonal, 
onde se pratica menos desporto e onde a atividade física 
decresceu assustadoramente, ao ponto de muitos afirmarem 
que enfrentamos um ciclo mortal, em que a inatividade física 
se tornou normal. As cidades de hoje necessitam de dar uma 
resposta adequada a esta nova realidade, até porque parece 
evidente que o paradigma da atividade física e do desporto 
também se alterou.

Da prática desportiva coletiva e formal do final do século, 
onde um cidadão só tinha possibilidade de aceder ao des-
porto se inserido num clube e como seu atleta, evoluímos 
para este novo tempo em que as escolhas são, de forma cres-

cente, individuais e informais, onde o cidadão gosta de expe-
rimentar, escolher entre várias opções, não aceita horários 
rígidos e afasta-se do desporto competitivo. Num país em 
que a taxa média de participação desportiva não chega aos 
25% (bem longe dos 41% da União Europeia), o que significa 
que nem três em cada dez dos nossos cidadãos praticam 
atividade física de forma regular, sendo que desses três ape-
nas um está inserido num clube desportivo, as políticas de 
investimento público no desporto devem passar a centrar 
a sua atenção nas expetativas dos praticantes desportivos 
informais e na captação de novos praticantes junto da larga 
faixa de cidadãos sedentários ou inativos.

Para (re)conquistar esse batalhão de cidadãos inativos, con-
trariando a tendência (que se agrava todos os dias) para o 
sedentarismo, é fundamental investir num modelo de cidade 
que responda positivamente aos constrangimentos que afas-
tam as pessoas da atividade física e do desporto.

Construir uma cidade ativa exige a construção de instalações 
desportivas e de lazer que sejam acessíveis a todos, próximas 
do cidadão, que potenciem o contato com a natureza e que 
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correspondam aos novos hábitos desportivos, que vão muito 
além das modalidades convencionais.

A construção de (novas) cidades ativas obriga ao desenho 
de redes de parques públicos de lazer, à construção de insta-
lações desportivas abertas a todos e com preços acessíveis, ao 
investimento progressivo em redes de ciclovias e ecopistas, 
à pedonalização de zonas históricas e aglomerados urbanos 
de alta densidade e ao desenvolvimento de programas de 
serviços, atividades e eventos desportivos cujo foco seja o 
fomento do gosto pela atividade física e pelo desporto.

A construção de (novas) cidades ativas obriga à reabilitação 
das linhas de água que atravessam as cidades, das margens 
ribeirinhas e das orlas costeiras, reabilitando as suas mar-
gens para trilhos de caminhada, corrida e uso da bicicleta. 
A construção de (novas) cidades ativas obriga, ainda, ao 
investimento em instalações desportivas que correspondam 
aos novos segmentos de procura desportiva, e os programas 
desportivos devem ser organizados com o objetivo de atrair 
novos cidadãos para uma vida ativa, saudável e em contato 
com a natureza.

Um estudo recente efetuado à escala nacional revelou que 
Portugal tem, nesta altura, um milhão de obesos e 3,5 mi-
lhões de pré-obesos. E que os estilos de vida sedentária ga-

nham terreno todos os dias. O que significa que hoje já não é 
suficiente apenas ter boas instalações desportivas, em quan-
tidade e próximas das pessoas, ter bons técnicos desportivos, 
oferecer um amplo leque de escolhas e apoiar os clubes des-
portivos. O cidadão de hoje, se desejarmos mesmo vencer 
esta batalha global contra o sedentarismo e a inatividade 
física, precisa de novas motivações e novos impulsos.

Aliar a sensibilização para a atividade física à necessidade de 
protegermos o ambiente, criando as condições de base nas 
nossas cidades para uma fruição mais democrática e livre do 
espaço público e dos espaços naturais, pode ser a chave do 
sucesso desta demanda coletiva que nos impõe, pelo menos 
a nós, gestores da coisa pública, um esforço permanente na 
procura da generalização da atividade física regular e na 
construção de cidades verdes, amigas da natureza e ambien-
talmente sustentáveis.

Em muitas cidades proliferam os bons exemplos e os resul-
tados são animadores. Se as políticas públicas de promoção 
do desporto e da atividade física forem dotadas dos meios 
necessários, acredito convictamente que estes bons exemplos 
rapidamente se vão disseminar.

Amadeu Portilha, Presidente da APOGESD

Assembleia Geral
Presidente: Maria José Carvalho (Sócio n.º 27)
Vice-presidente: Rita Santos Rocha (Sócio n.º 1182)
Secretário: Rui Jorge Bértolo Lara Madeira Claudino 
(Sócio n.º 83)

Assembleia Fiscal
Presidente: Abel Aurélio Abreu Figueiredo (Sócio n.º 71)
Vice-presidente: Assunção Armanda Sousa Pinto 
(Sócio n.º 28)
Secretário: Paulo Sérgio Nunes Pinheiro (Sócio n.º 400023)

Direção
Presidente: Amadeu Artur Matos Portilha (Sócio n.º 400001)
Vice-presidente: Dimas Manuel Casanova Pinto (Sócio n.º 34)
Vice-presidente: Carlos Alberto da Rocha Resende
(Sócio n.º 489)
Vogal: Maria Margarida Ventura Mendes Mascarenhas 
(Sócio n.º 36)

Vogal: Tiago Filipe Paiva Fonseca Gomes de Freitas
(Sócio n.º 503)
Vogal: Paulo Costa (Sócio n.º 1180)
Vogal: Ricardo Freitas (Sócio n.º 1181)
Secretário-geral: Luís Rodrigues (Sócio n.º 329)

Composição dos órgãos sociais da APOGESD
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A APOGESD tem como objetivo estratégico a promoção do 
desporto e da gestão do desporto nas suas diversas verten-
tes e âmbitos de intervenção. Uma das mais recentes linhas 
estratégicas que assumiu foi a promoção do empreende-
dorismo desportivo e, como sequência natural desta linha 
estratégica, concebeu um primeiro projeto que denominou 
Entrepreneurship4Sport. O projeto terá apoio financeiro do 
Programa ERASMUS+ Juventude em Ação, no valor total de 
48.160€.

O projeto Entrepreneurship4Sport apresenta como objetivos 
estratégicos a aceleração de ideias na área do desporto, a pro-
moção e capacitação dos jovens para o empreendedorismo e 
a criação de projetos empresariais na área desportiva.

O projeto é liderado pela APOGESD em parceria com a 
AGAXEDE – Associação Galega de Gestores Desportivos e 
o IESF – Instituto de Estudos Superiores de Fafe. Pretende-se 
concretizar os seguintes objetivos específicos:

 − Promover o bem-estar dos jovens, com a integração de 
jovens desempregados em atividades capazes de desenvol-
ver as suas competências e contribuir para a sua realização 
pessoal e profissional;

 − Promover a equidade e inclusão social com a possibilidade 
de introdução de participantes com menos oportunidades, 
nomeadamente com dificuldades económicas e geográfi-
cas;

 − Fomentar o conhecimento da prática empreendedora nos 
jovens;

 − Dotar os jovens dos conhecimentos necessários à execução 
do projeto e à gestão do mesmo;

 − Sensibilizar os jovens para a necessidade de uma avaliação 
do negócio/projeto e de um acompanhamento consciente 
do mesmo ao longo do seu ciclo de vida, para que estes 
desenvolvam uma gestão desportiva consciente e plena;

 − Contribuir para a criação de novos negócios com impacto 
na empregabilidade na área desportiva, mediante a dispo-
nibilização de serviços de orientação e aconselhamento;

 − Adequar a aprendizagem dos jovens com as necessidades 
do mercado de trabalho;

 − Possibilidade de financiamento de iniciativas sustentáveis;

 − Discussão/partilha de ideias/vivências e práticas entre 
jovens, nomeadamente com a possibilidade de partilha 
de ideias entre jovens de dois países diferentes (Portugal e 
Espanha);

 − Contribuição para o desenvolvimento de uma cultura de 
eficácia, qualidade e responsabilidade na área do desporto;

 − Partilha de práticas entre as organizações envolvidas no 
projeto;

 − Melhoria das competências dos colaboradores das organi-
zações envolvidas com a própria partilha de ideias e com a 
implementação do projeto como um todo.

Tem sido notório que o desporto tem vindo a atingir níveis 
de exigência elevados, requerendo um conhecimento de 
suporte que muitas vezes se traduz inclusivamente numa 
perspetiva económica e financeira. Assim, na medida em que 
existe possibilidade de desenvolvimento de novos produtos 
e serviços na área desportiva, torna-se necessário e cada vez 
mais importante munir os jovens dos conhecimentos exi-
gidos e das ferramentas de gestão para que estes consigam 
constituir e gerir os seus projetos de uma forma consciente, 
num setor em que a lógica da gestão, do empreendedorismo 
e da iniciativa empresarial ainda se encontra muitas vezes 
como meros conceitos teóricos.

Este projeto servirá então para dotar os jovens dessas com-
petências através de um conjunto de atividades de educação 
não-formal em que o grupo-alvo serão jovens com idades 
compreendidas entre os 20 e os 30 anos que se encontrem 
sem emprego, educação e estágio e que detenham uma ideia 
de negócio na área do desporto.

Dar-se-á primazia à participação de pessoas com menos 
oportunidades, nomeadamente obstáculos geográficos e difi-
culdades económicas, se estes apresentarem ideias estrutura-
das aquando da seleção dos candidatos.

Prevê-se a participação de 70 jovens participantes portu-
gueses e 50 jovens participantes espanhóis nas atividades de 
educação não-formal em cada país, respetivamente Portugal 
e Espanha, sendo que depois serão escolhidos os melhores 

APOGESD promove empreendedorismo 
desportivo
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Uma das missões da APOGESD passa por dar notoriedade 
às boas práticas na área da gestão do desporto.

Em 2012, esta direção recuperou a iniciativa de atribuição 
de um prémio anual de Gestor Desportivo do Ano, visando 
reconhecer o mérito e a excelência do trabalho desenvolvido 
na área da gestão de instalações, gestão de eventos ou gestão 
de organizações desportivas. Foram reconhecidos nestes 
últimos anos três personalidades com percursos distintos 
mas de grande relevo e que se assumem como referências 
nas suas áreas de ação.

João Lagos foi reconhecido em 2012 fruto do trabalho rea-
lizado na organização de grandes eventos desportivos e do 
contributo que esses mesmos eventos tiveram na promoção 
das respetivas modalidades, mas acima de tudo no posicio-
namento do país, revelando ao mundo a nossa capacidade de 
organização dos maiores eventos à escala global.

Em 2013 foi reconhecido Paulo Costa, licenciado em Ges-
tão do Desporto e que, através dos seus eventos na área do 
running com as marcas Portugal a Correr e Running Won-
ders tem contribuído, de forma muito significativa, para a 
valorização do território e promoção do turismo ativo em 
patrimónios mundiais, destacando-se a sua Meia Maratona 
do Douro Vinhateiro, também denominada como a Mais 
Bela Corrida do Mundo.

No ano transato o prémio foi atribuído a Luís Silva, espe-
cialista na área das instalações desportivas, designadamente 
ao nível dos estádios de futebol, tendo sido responsável, em 
2014, pela gestão do mais emblemático estádio do mundo, o 
Maracanã, em ano de campeonato do mundo.

Para 2015, a APOGESD pretende continuar a contribuir para 
o aumento da visibilidade das boas práticas na gestão do des-
porto e irá implementar os prémios Instalação Desportiva 
do Ano e Evento Desportivo do Ano, onde serão valorizados 
critérios de sustentabilidade financeira, eficiência energética, 
valorização do território, promoção de emprego qualificado 
e promoção da prática desportiva.

Oportunamente, será tor-
nado público no site da APOGESD o processo de candidatu-
ras e constituição do júri para cada um dos prémios.

Sucesso da distinção de personalidades 
alarga-se às instalações e aos eventos

27APOGESD news   
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projetos e estes estarão presentes nas atividades de educação 
não-formal transnacional, que se realizarão em Portugal.

No decorrer do projeto, que se prevê que detenha 16 meses 
de duração (com inicio a 1 de Abril de 2015), irão realizar-
-se reuniões de planeamento e gestão (reuniões presenciais, 
reuniões on-line e reuniões técnicas entre as equipas das 
organizações participantes) para articulação, monitorização 
e avaliação do projeto. Realizar-se-á ainda a produção de 
conteúdos no que toca à produção de internet media neces-
sários quer à divulgação do projeto quer à disseminação dos 
resultados; a produção de ferramentas pedagógicas que serão 
necessárias à realização dos oito ateliês previstos e às sessões 
de tutoria; e ainda a produção de um booklet e um short video 
que irão refl etir todo o processo do projeto.

Quanto às atividades de educação não-formal que se reali-
zarão quer em Portugal com participantes portugueses quer 
em Espanha com participantes espanhóis, estão previstas em 
cada país:

 − Ateliês temáticos relevantes para os participantes 
(empreendedorismo e inovação no desporto; como des-

enhar um plano de negócios; fi nanciamento do negócio/
captação de investimento; constituição de uma empresa/
organização; gestão do conhecimento/RH; marketing e 
comunicação integrada; gestão da marca e competitividade 
e sustentabilidade);

 − Serviço de tutoria aos participantes, dependendo o nível 
de apoio prestado das necessidades apresentadas por cada 
participante. Poder-se-á prestar apoio entre outros aspetos 
à elaboração de planos de negócio e estudos de viabilidade, 
na criação de empresa/organização, assessoria jurídica, 
fi nanceira e fi scal, na elaboração de planos de marketing, 
registo de patentes e apoio na elaboração de candidaturas a 
programas de fi nanciamento, etc.;

 − Implementação das ideias pelos jovens participantes com o 
apoio prestado pela tutoria. Esta implementação dependerá 
da fase em que se encontrem os projetos mas como requisito 
mínimo estará a materialização de um plano de negócio;

 − Encontros virtuais com empreendedores de sucesso para a 
transmissão de casos reais, podendo-se destacar eventuais 
obstáculos enfrentados, boas práticas e ensinamentos;

 − Um momento de acompanhamento dos projetos através 
da apresentação destes a um grupo de jurados (Techni-

O grande evento formativo anual da 
APOGESD já tem data e local defi nidos 
para 2015. Este ano, em virtude de Loulé 
assumir o estatuto de Cidade Europeia do 
Desporto, iremos promover o congresso 
nacional, subordinado ao tema “Desporto 
e Turismo: Sinergias Estratégicas”, nos 
dias 26 e 27 de novembro. O período Call 
for Papers/Symposium irá decorrer entre 
1 de maio e 30 de junho. Brevemente 
serão disponibilizadas mais informações 
sobre este evento na página ofi cial da 
APOGESD.

XVI Congresso Nacional da APOGESD
Desporto e Turismo: Sinergias Estratégicas
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APOGESD e a ACES Portugal 
estabelecem parceria

Foi no ano de 2013 que Portugal assistiu, pela primeira vez, 
ao reconhecimento de uma das suas cidades com o título de 
Cidade Europeia do Desporto. A distinção, atribuída pela 
ACES Europe, tornou Guimarães num exemplo europeu de 
boas práticas desportivas, tendo a cidade alcançado, ainda 
nesse mesmo ano, o estatuto da Melhor Cidade Europeia 
do Desporto. Em 2014 seguiu-se a cidade da Maia e, neste 
momento, é Loulé quem defende o estatuto de Cidade Euro-
peia do Desporto. Para 2016, está prevista a entrega deste 
título à cidade de Setúbal.

Percebendo a importância deste galardão para o desporto 
Português, a APOGESD assumiu em 2014 uma importante 
parceria com a ACES Portugal, que lhe permite apoiar novas 
candidaturas de municípios portugueses a este organismo. 
Ficou igualmente determinado que a APOGESD irá integrar 

a comissão de avaliação de candidaturas a este estatuto, tendo 
já participado na eleição da cidade de Loulé. Ao abrigo deste 
protocolo, o congresso anual da APOGESD será realizado na 
cidade que assume este estatuto. Esta parceria conta ainda 
com o aval e a supervisão da ACES Europe.

cal Pitch). Este júri será constituído pelos tutores e por 
eventuais convidados externos relevantes. Neste encontro 
serão identifi cados pelo júri os projetos que encontram a 
estrutura necessária para apresentação a potenciais fi nan-
ciadores.

Prevê-se ainda, no âmbito do projeto, a realização de ati-
vidades de educação não-formal a serem realizadas em 
Portugal (atividade de aprendizagem transnacional) com a 
participação de jovens portugueses e espanhóis que foram 
selecionados no encontro Technical Pitch por apresentarem 
os projetos mais sustentáveis. No âmbito desta medida estão 
previstas as seguintes atividades:

 − Almoços realizados com a presença dos vários participan-
tes, para que estes possam interagir entre si. Estarão ainda 
presentes os formadores do projeto, como forma de incen-
tivarem a partilha de experiências entre os intervenientes 
e, ainda, como forma de interação destes com os jovens 
num ambiente mais informal;

 − Team buildings com acompanhamento dos formadores do 
projeto numa lógica de desenvolvimento de competência 
pessoais, sociais e profi ssionais;

 − Visitas guiadas a instituições desportivas, incrementando o 
conhecimento dos jovens participantes;

 − Encontro com apresentação dos projetos dos jovens parti-
cipantes a potenciais fi nanciadores (Financial Pitch). Este 
evento permitirá melhorar os projetos em causa e, even-
tualmente, garantir a aquisição de fi nanciamento.

Realizar-se-á ainda um Seminário «Sport Entrepreneurs-
hip» para partilha de resultados, no qual será apresentado o 
âmbito do projeto e ocorrerá uma apresentação das diversas 
atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos baseados 
em testemunhos e nos questionários de satisfação dos diver-
sos intervenientes. O seminário contará, assim, com a parti-
cipação dos jovens participantes que, no decorrer do projeto, 
apresentaram os projetos mais estruturados mas, também, 
de pessoas de fora do projeto, nomeadamente parceiros da 
APOGESD, representantes de escolas, universidades, fede-
rações e associações ligadas ao desporto, como forma de 
incrementar uma 
cultura de gestão 
desportiva cons-
cienciosa.

rações e associações ligadas ao desporto, como forma de 

APOGESD
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE GESTÃO DE DESPORTO

Multiusos de Guimarães, Alameda Cidade de Lisboa, 4835-037 Guimarães
Tel.: 253 520 300/926 900 200 - apogesd@apogesd.pt - www.apogesd.pt
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As piscinas dos Olivais renascem em 
2015 pela mão da Ingesport, empresa 
vencedora do concurso internacional 
promovido pela Câmara Municipal de 
Lisboa (CML), que assegurou a concessão 
da infraestrutura com direito de superfície 
por 35 anos. Um investimento de nove 
milhões de euros, a cargo da empresa, 
garante todo um complexo desportivo 
completamente novo e anula mais 
um importante vazio urbano na zona 
oriental da cidade. Como resultado do 
mesmo concurso, o grupo espanhol 
fará novo investimento em Lisboa com 
a reconstrução das piscinas do Campo 
Grande, ainda em curso. Salas amplas e 
com boa iluminação natural caracterizam 
o interior do complexo. As áreas aquáticas 
compreendem quatro piscinas interiores, 
incluindo o spa, e uma piscina exterior 
assinalada pela emblemática plataforma 
de saltos.

Complexo 
Desportivo 

Go fit olivais

Foto: Héctor Santos-Diez.
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Um pouco de história
Em entrevista à Piscinas e Instalações Desportivas Hoy, José 
Luís Costa, diretor de desenvolvimento da Ingesport, é tam-
bém uma das pessoas mais conhecidas e respeitadas no uni-
verso da atividade física e do fitness em Portugal. Ninguém 
melhor do que ele, que fez uso e assistiu à ascensão e queda 
daquela infraestrutura, para nos dar uma referência histó-
rica do lugar e fazer a ponte para a modernidade que tem 
agora a sua nova expressão nos Olivais.

«As minhas memórias e as de muitas pessoas que habitavam 
Lisboa, e não só, é que a piscina dos Olivais era “A piscina”. 
Para começar, tinha 50 m, coisa rara na altura. Aliás, elas 
foram construídas por causa do Torneio das Seis Nações 
em natação, que se realizou dois ou três dias depois da sua 
inauguração (a 25 de Julho de 1967). Foi a primeira grande 
competição internacional. Depois, porque era um lugar de 
convívio, com espaço para jogos e piqueniques, tinha um 
polidesportivo e ténis. A partir de 2000, passou a ter uma 
piscina de 25 m coberta. Na piscina exterior, a certa altura, 
colocou-se uma cobertura, muito grande, que as pessoas 
chamavam de igloo, para manter a temperatura a um nível 
adequado para os banhistas e atletas.»

«Em 2005 deu-se o encerramento. Porquê? Primeiro, por-
que as despesas eram muito superiores às receitas. Sendo 
descoberta só era rentabilizada no verão. Conservação e 
manutenção foram descuradas e, a certa altura, a decadên-
cia das infraestruturas era tal que só havia duas manei-
ras de resolver o problema. Ou se faziam obras de grande 

envergadura, que a CML não estava em condições de fazer, 
ou se promovia um concurso para se reabilitar e gerir o 
espaço.»

E assim se chegou à Ingesport, não sem um longo caminho 
de peripécias, como a inexistência de concorrentes no pri-
meiro concurso em 2004, que obrigava à concessão simultâ-
nea de três instalações lisboetas – Olivais, Areeiro e Campo 
Grande –, ou necessidade de renegociação do contrato por 
causa da alteração na taxa do IVA (de 6% do primeiro con-
trato) e, ainda, a falência do empreiteiro.

modelo e filosofia Go fit
GO fit é uma cadeia de espaços desportivos que se posiciona 
como uma solução de desporto para todos. Para tal, criou a 
sua Fórmula Laranja, que consiste em treinar bem, comer 
bem e descansar bem. Estes pilares fundamentais difundem-
-se com a integração dos espaços desportivos da cadeia nas 
comunidades, com oferta de soluções completamente adap-
tadas a todos os grupos com necessidades especiais, como 
os deficientes, grávidas, crianças pequenas e idosos. Todas 
as infraestruturas e acessos têm igualmente o apoio dos pro-
fessores e técnicos, pois resulta claramente das informações 
recolhidas que a Ingesport está consciente de que uma inte-
gração plena na comunidade só é possível com um contacto 
humano de qualidade. Como complemento desta vertente, 
toda uma lista de protocolos e acordos lança o GO fit para 
o sucesso esperado. De referir, a este propósito que, um mês 
após a abertura do complexo, que muitos aguardavam com 
grande ansiedade, foram ultrapassados os 10 000 sócios e 
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atingidos quase 6000 contratos, de uma capacidade máxima 
de 12 000 utentes.

Por outro lado, o serviço oferecido e a relação qualidade-
-preço apresentada decerto fará muitas pessoas tomarem 
mais facilmente a decisão de aderirem ao conceito. A todos 
os clientes o GO fi t proporciona um programa de treino 
personalizado de acordo com objetivos e necessidades pes-
soais, orientação e ajuda permanente, análise biométrica 
e um serviço gratuito de aconselhamento nutricional na 
primeira consulta. Uma chave individual, solução topo de 
gama da Technogym, armazena e gere toda a informação da 
atividade e acessos do cliente, fazendo com que estes dados 
estejam permanentemente à disposição para consultas e 
ajustamentos na atividade. Esta solução permite igualmente 
ao GO fi t eliminar a fi gura do personal trainer na instalação. 
O serviço Assinatura Desporto, de pagamento mensal, é 
também um trunfo do complexo, uma vez que inclui prati-
camente todas as instalações existentes e permite liberdade 
de acessos, horários e espaços. Os clientes podem ainda optar 
pelos treinos personalizados ou pela participação nas múlti-
plas atividades dirigidas semanais, que são mais de 200.

Destaque-se também a possibilidade que um utente do GO 
fi t tem de fazer uso livre dos diferentes centros da cadeia, 
exceção feita para aqueles localizados na mesma cidade, 
para eliminar questões de concorrência entre estes. E refi ra-
-se, por fi m, que o GO fi t quer manter a centralidade social 
das piscinas dos Olivais, evidente há décadas atrás, afir-
mando a qualidade dos espaços exteriores como a nova 
praia de Lisboa.

percurso por dentro
Depois dos espaços amplos e zonas verdes exteriores, veja-
mos o que espera os utentes no interior do complexo. Pas-
sada a receção, absolutamente sobrelotada nos primeiros 
dias após a abertura ao público, a 3 de fevereiro e, depois, 
a 14, com pompa e circunstância, o acesso aos balneários 
e uso dos cacifos, também com a chave individual, é o pri-
meiro passo antes do acesso aos treinos e atividades. Marta 
Fernandes, diretora técnica do GO fi t Olivais, enfatiza «o 
acompanhamento desde o primeiro momento, com vista a 
adaptar desde logo a experiência do utente às suas neces-
sidades individuais, fazendo-se também aqui a diferença 
para muitos centros. Temos o nosso próprio método, que é 
o método Adaptive, que consiste num acompanhamento em 

INSTALAÇÕES32

Fotografi as do Arquivo Municipal de Lisboa.
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O Centro Desportivo GO fi t dos Olivais conta já com mais 
de 10 000 clientes e em breve vamos avançar com o GO fi t do 
Campo Grande. Com 12 centros abertos em Espanha e mais 
quatro em construção, o GO fi t conta com cerca de 150 000 
clientes, tendo investido 130 milhões de euros e criado 1000 
postos de trabalho. Respeitando o passado histórico e mítico 
da piscina dos Olivais, a Ingesport reabilitou um espaço com 
cerca de 29 000 m2, onde foram implementadas cinco pisci-
nas, um circuito hidrotermal com spa, banho turco, sauna e 
duches de contraste, seis salas para aulas de grupo, uma sala 
de fi tness com mais de 1000 m2, três campos de padel, um 
campo multidesportivo e uma pista de running com 550 m.

Acreditamos que o GO fit vem marcar uma nova era no 
mercado do Health, Wellness & Fitness, e criar um novo 
posicionamento de centros desportivos de grande dimensão 
para toda a família. O sucesso dos centros GO fi t baseia-se 
em cinco pilares fundamentais: dimensão das instalações, 
qualidade dos equipamentos, oferta desportiva, tecnologia e 
recursos humanos.

O GO fi t é Desporto para Todos, e tem como 
objetivo melhorar a qualidade de vida da 
população e combater o sedentarismo. Para 
isso, criámos o sistema Adaptiv, com qua-
tro níveis de atividades diferenciadas, para 
proporcionar a toda a população a oportu-
nidade de se exercitar de forma adaptada à 
sua condição física e experiência desportiva

Somos uma empresa com responsabilidade social, que prima 
por apoiar instituições de solidariedade para crianças, jovens 
e seniores carenciados. Cooperamos com entidades que, pela 
sua ação, prestam serviços relevantes à comunidade local, 
tornando menos desigual o tratamento aos cidadãos. O GO 
fi t assume-se como um centro solidário, através da seleção de 
profi ssionais portadores de defi ciência e de empresas, como a 
Elo Social, que os integra nos seus quadros, valorizando o seu 
contributo para o bom funcionamento do centro.

A nossa missão é fazer com que as pessoas vivam mais e me-
lhor através da nossa Fórmula Laranja = Treina Bem + Come 
Saudável + Descansa Bem!

João Galileu, diretor de operações

A equipa do GO fi t Olivais: Diogo Angelino, diretor comercial; Pedro Quintanilha, 
coordenador das aulas de grupo; Alberto Pajares, gestor de projecto; Nadia Rosa, 
coordenadora das actividades aquáticas e infantis; João Galileu, diretor de operações 
e Marta Fernandes, diretora técnica.
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Memória da intervenção
O complexo desportivo das piscinas dos Olivais é uma 
referência profundamente enraizada na memória coletiva 
de várias gerações de lisboetas. As particularidades físicas 
e arquitetónicas do conjunto fazem com que se destaque de 
outras instalações desportivas: trata-se de um conjunto de 
edificações situadas numa parcela de 29 000 m2, a meio cami-
nho entre o aeroporto e a “Expo”, com um pulmão verde que 
envolve os edifícios projetados nos anos 60 pelos arquitetos 
Eduardo Paiva Lopes e Aníbal Barros da Fonseca, cuja arqui-
tetura de grande qualidade constitui o eixo sobre o qual gira 
toda a intervenção realizada.

Trata-se de uma parcela grande, triangular, com inclinação 
na vertente sul, o que facilita uma boa orientação do con-
junto, originalmente formado por edificações que formam 
um ângulo reto articulado em torno do volume circular que 

era a antiga cafetaria: o edifício principal, que 
compreendia o pavilhão e os balneários; e o 
conjunto da piscina olímpica e respetivas ban-
cadas. Este conjunto, em forma de L, vira-se 
a sul e protege-se a norte, abraçando a zona 
das piscinas originalmente descobertas. Este 
conjunto inicial foi sendo complementado ao 
longo dos anos com edificações menos felizes, 
à medida que aumentavam as necessidades e 
os usos. Em qualquer dos casos, as edificações 
originais prevaleceram sobre as demais e a sua reabilitação e 
conservação foram a prioridade do projeto.

A utilização inicial das piscinas dos Olivais como instalação 
de competição (inaugurada em 1967 com o Torneio das Seis 
Nações de natação) foi prontamente complementada com 
uma utilização generalizada a um grupo de utentes de grande 

diversidade, o que se converteu numa verdadeira referência 
da freguesia de Santa Maria dos Olivais e da cidade de Lis-
boa, em geral. Não há taxista na cidade que não conheça 
as piscinas onde várias gerações de lisboetas aprenderam a 
nadar e das quais fizeram ponto de encontro e socialização.

Depois de décadas de uso, a deterioração tornou-se evidente 
e um abandono completo propiciou atos de vandalismo, 
entre os quais se conta um incêndio na antiga sala de judo, 
desmantelamento de materiais e destruição das próprias ins-
talações, a adaptação do antigo pavilhão a uma pista de skate 
e a proliferação de grafitis.

A intervenção proposta consiste na renovação do complexo 
desportivo, mantendo e reabilitando as edificações originais, 
incorporando novos usos e novas edificações que permitam 

completar um programa desportivo muito 
ambicioso. Neste sentido, e em traços gerais, 
foi realizada uma escavação muito cuidadosa 
no edifício principal. No antigo criaram-se 
salas de atividades dirigidas e os balneários 
foram completamente renovados, mas com 
respeito pela sua construção original. Outros 
espaços anexos, como uma zona de tratamen-
tos, a receção, a ludoteca, áreas de pessoal, 
etc., foram também ali criadas. Substituiu-
-se o volume que ligava o edifício principal à 

piscina climatizada (de construção mais recente), que estava 
muito deteriorado, tendo-se aproveitado para criar um novo 
acesso principal ao edifício e uma sala desportiva, e mudou-
-se radicalmente o uso da antiga piscina climatizada, agora 
convertida numa grande sala de fitness. Este conjunto de 
intervenções enquadra-se numa reabilitação arquitetónica 
das edificações originais, onde o desafio principal era o res-
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Foto: Arquivo Municipal de Lisboa.
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peito pelas pré-existentes e a incorporação de novos usos, 
que determinavam novas necessidades e novas instalações: 
foi mantido o esqueleto e a envolvente, renovaram-se com-
pletamente os sistemas, os órgãos, os circuitos, tendo-se 
dotado todos os espaços de novas instalações elétricas, cana-
lizações, gestão técnica, acústica, climatização, etc., pelo que 
foi necessário ultrapassar as dificuldades derivadas da inter-
venção num edifício que tinha uma carência generalizada 
das mesmas.

A segunda parte da intervenção consistiu na adequação das 
piscinas exteriores, uma grande piscina olímpica descoberta 
e um tanque de saltos, os quais, uma vez que o uso como ins-
talação de alta competição deixou de fazer sentido, deveriam 
converter-se em várias piscinas adequadas a usos e utilizado-
res distintos. Neste sentido, o conjunto da piscina olímpica 
foi dotado de uma nova cobertura, concebida inicialmente 
como evocação do globo que nela foi utilizado durante algu-
mas temporadas. Esta cobertura foi projetada com uma 
forma curva, que se adapta de forma natural ao conjunto, 
mas que evidencia a sua nova geometria, alheia à linguagem 
original e incorporando materiais diferentes: estrutura de 
madeira e cobertura de chapa curva, por forma a obter-se 
um volume com uma linguagem mais orgânica, que alberga 
quatro piscinas climatizadas dentro do antigo vaso de 50 m. 
Na piscina de natação, de 25 m, planeou-se desde o início 
deixar duas pistas de 50 m, como vestígio da piscina original. 
Alterou-se a profundidade do tanque de saltos para adaptá-lo 
ao uso recreativo, mantendo-se como piscina de verão.

A intervenção completa-se com a conservação e valorização 
dos elementos singulares, como a plataforma de saltos, a 
antiga bancada e respetiva cobertura, agora convertidos 
numa pérgula solar, a qual aloja numerosos painéis solares 
que servem a piscina.

Reabilitaram-se espaços verdes e zonas arborizadas, calçadas 
e cercas e incorporaram-se novos usos, como as pistas de 
padel e, logicamente, o estacionamento.

O resultado final é um complexo desportivo de 7400 m2, 
numa parcela com uma área de 24 800 m2, que representa 
uma aposta forte no desporto para todos, incorporando 
novos usos e espaços e respeitando as singulares piscinas 
dos Olivais e as suas edificações notáveis. O miúdo que ali 
aprendeu a nadar nos anos 70, quando hoje lá for com os 
seus filhos, reconhecerá num relance as piscinas dos Olivais. 
Dispostas a receber novas gerações de lisboetas.

Jorge Barata Martinez, arquiteto.

todas as atividades com quatro níveis de utilização: Basic, 
Active, Sport e Extreme. Segundo o nível de experiência 
de cada pessoa numa determinada atividade, acrescentada 
aos resultados dos testes de condição física que são sempre 
realizados, esta pode praticá-la de uma forma mais simples 
ou mais complexa. O GO fit entende que esta estruturação 
da atividade e o nível de acompanhamento que proporciona 
anulam a necessidade de qualquer personal trainer».

E assim chegamos a um dos ex libris do complexo, que é a 
enorme sala de exercício, com mais de 1000 m2, que apro-
veita todo o espaço da antiga piscina coberta e é caracte-
rizada por amplas janelas, excelente arejamento e múlti-
plas zonas de exercício. Uma ilha central e vários postos 
de informação facilitam a interação com os professores e 
monitores, assim como a rotina de treino. Para este espaço, 
o GO fit introduziu algumas variantes, que podem transfor-
mar o exercício numa atividade mais divertida ou acelerada, 
com os “15 minutos rápidos”. Todos estes “trabalhos” (core 
express, abdominais, lombares, etc.) são orientados por um 
professor. Daqui passamos para as restantes zonas do com-
plexo, que incluem, ainda neste piso, uma zona de tratamen-
tos estéticos, relaxamento e ludoteca.

Áreas aquáticas
As áreas aquáticas do GO fit compreendem quatro piscinas 
interiores, incluindo o spa, e uma piscina exterior assinalada 
pela emblemática plataforma de saltos. A possibilidade de 
uso livre de qualquer zona aquática é real, mas estão dispo-
níveis fichas de treino para todos os utentes. Aqui, o GO fit 
tem em funcionamento a vertente aquática do seu modelo, 
o Adaptive Aqua, sendo interessante avaliar a forma como 
aqueles quatro níveis de preparação influenciam as ativi-
dades aquáticas. Aqui acontecem também as atividades de 
relaxamento, natação livre, natação recreativa, atividades 
específicas de natação para criança e adultos e hidroterapia, 
que compreende as atividades de correção postural e os 
casos mais específicos de tratamento, com um fisioterapeuta 
na água.

outras áreas e atividades
Seis salas de desporto totalizam 866 m2. Trata-se de áreas 
amplas, com boa iluminação natural e, em alguns casos, 
como é o da sala de ciclismo indoor, a sala circular que era 
a antiga cafetaria, com uma vista privilegiada sobre as pisci-
nas exteriores e parte da cidade. Aqui acontecem as aulas de 

Foto: Héctor Santos-Diez.
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grupo (corpo e mente, pilates, ioga, fit ball); as atividades de 
movimento (aeróbica, step, zumba e boxe, onde se inclui o 
adaptive boxing); e as atividades power (adaptive strength e 

kick boxing, por exemplo). Para as crianças, variadas ativida-
des em água e em seco incluem desportos coletivos em geral, 
raquetes, karaté, ballet, danças e atividades de motricidade 
infantil.

Voltando ao exterior, apontam-se os três campos de padel, o 
percurso exterior de corrida, preparado para, mais adiante, 
se fazer a criação do clube de corredores ou de triatlo, e o 
GO fit Cross. Este último dispõe de um espaço específico 
que proporciona todo o tipo de treino funcional às pessoas 
que procuram atividades mais exigentes. Esta é, aliás, uma 
das tendências atuais, a da procura de um tipo de treino 
intervalado que se serve de materiais mais usuais, como 
cordas ou barras. E aqui fica evidente uma outra mais-valia 
das instalações dos Olivais, que é a possibilidade de usar os 
espaços exteriores para todo o tipo de atividades.

O complexo conta ainda com uma gestão informática inte-
grada, que começa logo com o acesso ao parque de estacio-
namento ou torniquetes com informação da chave. Trata-
-se de um sistema programado para facilitar as medidas 
de retenção dos clientes e a segurança do complexo, uma 
vertente da atividade levada aqui muito a sério e nada de 
estranhar se considerarmos a dimensão das instalações e a 
multiplicidade das atividades.

FICHA TÉCNICA

Promotor Câmara Municipal de Lisboa

Concessão Ingesport

Projecto Jorge Barata Martinez

Gestor de projecto Alberto Pajares

Engenharia e fiscalização Dimeconsult

Área do global/complexo 24 800 m2 /7400 m2

Sala de fitness 1062 m2

Salas de desporto
(866 m2)

1 - 132 m2

2 - 281 m2

3 - 189 m2

4 - 65 m2

5 - 63 m2

6 - 136 m2

Piscinas
(934 m2)

1 - 25 m/50 m: 423 m2

2 - 10 m x 4,5 m: 45 m2

3 - 7,5 m x 4,5 m: 34 m2

4 – Spa: 132 m2

5 – Exterior: 300 m2

Vestiários/Balneários 851 m2

Ludoteca 63 m2

Zona de tratamentos/Estética 91 m2

Outros: marcação de aulas on line; app exclusiva para sócios

Botton Fitness Wear
O GO fit fala português em Espanha

De pequena empresa familiar a parceiro 
estratégico de uma cadeia de desportiva 
de grandes dimensões. Este foi o percurso 
da Botton, a primeira marca de vestuário 
de fitness em Portugal, que acompanha 
agora os centros GO fit e está presente 
em países como Inglaterra e Alemanha, 
além de Portugal e Espanha, mas estende 
a sua marca a toda a Europa. Até ao final 
de 2015, a Botton, que equipa todos os 
colaboradores da empresa, terá aberto mais 12 pontos de 
venda nos espaços GO fit.
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O hotel The Yeatman ocupa um lugar único 
na cidade de Vila Nova de Gaia. A sua 
localização privilegiada e a sua posição 
elevada perante o rio Douro dotaram-no 
de uma vista panorâmica inigualável. E 
que melhor forma de a apreciar do que 
na piscina de borda infinita em forma 
de decantador, uma das principais 
características daquele espaço e evocativa 
do tema do vinho, que se estende ao spa? 
Mas a vista singular também pode ser 
apreciada da piscina interior, igualmente 
panorâmica, e do spa Vinothérapie 
Caudalie, o primeiro spa Caudalie em 
Portugal e o maior dos oito existentes em 
todo o mundo. Graças e estes espaços 
únicos, o The Yeatman tem vindo a somar 
prémios e distinções, como a sua inclusão 
na lista “12 Head Turning Hotel Infinity 
Pools” e a eleição como “Melhor Hotel Spa 
da Europa”.

Piscinas e sPa 
do hotel

the Yeatman
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O hotel The Yeatman ocupa um lugar único na cidade. Está 
situado na zona elevada do centro histórico de Vila Nova 
de Gaia, com vista sobre o rio Douro e a zona ribeirinha do 
Porto.

Os seus 82 quartos e suites estão localizados mesmo no cen-
tro daquela que é uma das verdadeiras capitais europeias do 
vinho, a apenas alguns passos das caves dos famosos produ-
tores de vinho do Porto. O The Yeatman proporciona uma 
experiência vínica e gourmet sofisticada, ostentando uma 
das imensamente cobiçadas estrelas Michelin. O tema do 
vinho estende-se ao spa, o qual disponibiliza um completo 
programa de tratamentos exclusivos da Caudalie Vinothéra-
pie. O The Yeatman proporciona vistas panorâmicas incom-
paráveis sobre o rio Douro e o centro histórico do Porto, 
Património Mundial da Humanidade, as quais podem ser 
desfrutadas de ambas as piscinas.

Refira-se ainda, em termos de localização e acessibilidade, 
que o centro histórico do Porto e a zona de entretenimento 
junto ao rio são facilmente acessíveis a pé. O metro está 
perto, assim como a autoestrada e os cais de partida de cru-
zeiros, e a principal estação de comboios faz com que diste 
aproximadamente 2h30m de Lisboa.

Azulejos tradicionais e diversos detalhes decorativos contri-
buem com um toque de autenticidade. Os corredores temá-
ticos realçam a história do Porto, do vinho e de Portugal, e 
permitem uma experiência cultural a quem visita o hotel.

A piscina interior possui um agradável lounge bar, que valo-
riza a oferta do hotel nos meses quentes. Além do ginásio 
completamente equipado e disponibilidade de um personal 
trainer, o hotel apresenta ainda biblioteca, kids club e onze 
salas de reuniões e eventos.

De entre as numerosas distinções e prémios que o The Yeat-
man tem vindo a colecionar, destacamos a inclusão nas “12 
Head-Turning Hotel Infinity Pools”, da Condé Nast Traveler’s 
2012, e a distinção como “Melhor Hotel Spa da Europa”, nos 
World Spa & Wellness Awards 2013. Mais recentemente, foi 
a vez do jornal britânico The Telegraph considerar a pis-
cina exterior, em forma de decantador, como uma das mais 
espetaculares do mundo. No artigo do Telegraph são acon-
selhadas sete piscinas imperdíveis localizadas um pouco 
por todo o mundo, do Chile às Maldivas, de Las Vegas ao 
Porto, passando pela Costa Rica, Zâmbia e Índia. A piscina 
do The Yeatman é a única da Europa neste top, com elogios 
para a vista panorâmica sobre a cidade do Porto, para o seu 
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formato alusivo a um decantador e para a premiada lista de 
vinhos disponível no bar que lhe dá apoio. São ainda refe-
ridos o carácter luxuoso do hotel e os tratamentos do spa 
disponíveis.

o spa Vinothérapie caudalie
O Spa Vinothérapie Caudalie é o primeiro em Portugal e o 
maior dos oito spas Caudalie existentes em todo o mundo, 
com 2000 m2 de área total. Dispõe de dez salas de trata-
mento, todas elas com luz natural, de vestuário com áreas 
privadas, sala de relaxamento com vistas magnífi cas, imer-
sões de banho barril, massagem em duche Vichy, banho 
romano, hammam, sauna e tepidário. Os clientes do spa 
podem ainda utilizar livremente a piscina interior e o ginásio.

O primeiro spa Vinothérapie, Les Sources de Caudalie, em 
Bordéus, surgiu no coração das vinhas do Grand Cru de 
Graves, no Castelo Smith Haut Lafi tte. Atualmente, este spa, 
ancorado nas vinhas, é emblemático da fi losofi a da Cauda-
lie. A Vinothérapie alia as virtudes de uma água de fonte 
naturalmente quente, rica em minerais e oligoelementos, 

retirada de um poço a mais de 540 metros, às mais recentes 
descobertas científicas sobre os benefícios da vinha e da 
uva. Pelas mãos especialistas das “vinoterapeutas”, estes spas 
oferecem cuidados à base de produtos Caudalie com pro-
priedades antioxidantes e anti-envelhecimento, também dis-
poníveis para compra pelos clientes. Os spas Vinothérapie 
Caudalie vão surgindo progressivamente pelo mundo, privi-
legiando os locais envolventes e sempre fora do comum. Em 
Portugal, estão presentes no hotel Th e Yeatman no Porto e 
no hotel L’AND em Montemor, na região do Alentejo.

O programa de sócios Premier Cru Club disponibiliza diver-
sas vantagens adicionais para clientes frequentes do spa, 
como o livre acesso ao ginásio, piscina exterior e área de 
bem-estar, reduções na compra de tratamentos e produtos e 
uma aula gratuita, tal como o estacionamento.

Dois dos tratamentos de assinatura incluem a Experiên-
cia de Banho Barril e o Banho de Uva, com a duração de 
25 minutos. A primeira decorre numa sala de tratamento 
exclusiva, com vista sobre o rio Douro e o centro histórico 
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da cidade do Porto, num jacúzi com jatos de imersão que 
inclui produtos exclusivos derivados de extratos de uva e 
inclui uma massagem cranial que se estende aos pontos 
de pressão no pescoço e ombros. O Banho de Uva consiste 
numa hidromassagem enriquecida com um extrato de gra-
inha de uva acompanhada de música e aromas.

As piscinas
A piscina exterior em forma de decantador, envolvida por um 
espaçoso terraço, tem acesso direto aos jardins. Também aqui 
o cuidado foi o de criar um ambiente de relaxamento e des-
contração, conseguido com o som da água a cair em cascata.

O enorme terraço onde se encontra o lounge da piscina pos-
sui uma atmosfera muito própria, sendo o local onde é pos-
sível saborear uma refeição ligeira ou um snack gourmet, os 
quais, como já referimos, fazem com que esta seja também 
uma “piscina com estrela Michelin”, enquanto se usufrui 
do panorama da cidade. Existe acesso direto entre o spa e a 
piscina interior e, ao seu lado, está localizado o ginásio com-
pletamente equipado do The Yeatman.

Ficha técnica

Direção técnica Bruno castro

Arquitetura Vitor Miranda

Piscina exterior

Dimensão/formato Perímetro de 47,3 m (irregular)

Sistema de circulação

Por transbordo a depósito de com-
pensação com 3 grupos de bomba-
gem com caudal de 60 m3/h cada, 
com pré-filtro e filtro multimédia

Desinfeção
Sistema de automático misto por 
agente desinfetante químico e por 
radiação ultravioleta

Recirculação/filtragem 1h40 m

Piscina interior

Dimensão/formato
Perímetro de 38,7 m; superfície 
de 82 m2; altura de 1,2 m até 2 m; 
volume de 137 m3

Sistema de circulação

Por transbordo em caleira finlan-
desa a depósito de compensação 
com 2 bombas de caudal de 19,88 
m3/h com pré- filtro, filtro multi-
média

Desinfeção
Sistema automático misto por 
agente desinfetante químico e por 
radiação ultravioleta

Recirculação/filtragem 3h30 m

Banho romano

Dimensão/formato
Perímetro de 21,2 m; superfície de 
28,1 m2; altura de 0,1 m até 1,4 m; 
volume de 39 m2

Sistema de circulação

Por transbordo em caleira finlan-
desa a depósito de compensação 
com 2 bombas de caudal de 5,80 
m3/h cada com pré-filtro, filtro 
multimédia

Desinfeção
Sistema automático misto por 
agente desinfetante químico e por 
radiação ultravioleta

Recirculação/filtragem 2h20 m

Spa

Aulas e actividades: Banho Barril; Banho de Uva, 
envolvimentos e esfoliações, massagens, tratamentos faciais, 
reflexologia, acupuntura, osteopatia, Water Relax, pilates, 
corpo & mente, GaP, personal trainer, Premier cru club
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O Vertigo é um espaço de escalada indoor 
para pessoas que querem experimentar, 
aprender e treinar a modalidade. Mas 
é muito mais do que isso. Um lugar 
apetecível e convidativo para famílias, 
para miúdos e graúdos. Um espaço 
desportivo mas também de lazer. Para 
tal contribuem as cores das paredes 
Walltopia e, sobretudo, das presas de 
escalada. Há poucos meses de portas 
abertas em Lisboa, o Vertigo apresenta 
a sua arquitetura distinta, que tem 
merecido rasgados elogios e contribuiu 
decisivamente para a sua imagem de 
marca. Além do desporto, ali se organizam 
palestras e atividades complementares, 
que o tornam num espaço cultural aberto 
à cidade.

vertigo 
rocódromo 

lisboa

Foto: Ricardo Alves.
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O Vertigo surgiu a partir da iniciativa de dois amigos esca-
ladores, Nuno Batista, médico, e Tiago Martins, formado 
em relações internacionais e em estratégia, cuja paixão pela 
escalada dotou Lisboa de um espaço indoor para a prática 
da modalidade. Em entrevista à Piscinas e Instalações Des-
portivas Hoy, Tiago Martins, que também é monitor de 
escalada, apresenta-nos o rocódromo, que abriu portas na 
cidade a 4 de Outubro passado e que foi nomeado para o 
prémio novidade do ano da revista Time Out.

«Temos áreas de formação totalmente diferentes daquilo 
que é a escalada, mas esta é uma paixão que já nos une há 
bastante tempo. Detetámos uma oportunidade de negócio 
porque, enquanto escaladores, sentíamos que a comunidade 
queria um espaço indoor. Havia muita gente interessada em 
abrir um espaço assim e falou-se disso durante muito tempo. 
Aliás, Lisboa era a única capital europeia sem um espaço 
indoor para a prática da escalada», refere Tiago Martins.

«Estivemos três anos a preparar o projeto», continua, «três 
anos que não foram só de preparação, mas que foram tam-
bém de muitos obstáculos, nomeadamente para encontrar-
mos o espaço ideal. Não encontrámos este local de imediato 
e, na verdade, estávamos à procura de um espaço com um pé 
direito mais alto, para podermos ter um setor vertical onde 
se pudesse escalar com corda. A dado momento estivemos 
muito perto de chegar a acordo com a fundição de Oei-
ras, uma zona que está bastante degradada, mas com muito 
potencial. Tal acabou por não acontecer e fomos em busca 
de outro local.»

«Acabámos por encontrar este espaço e isso foi bom», 
afirma. «Estamos localizados entre o centro histórico e a 
“parte nova” da cidade que é o Parque das Nações, a cinco 
minutos de carro de qualquer das zonas. Estamos bem loca-
lizados!»

«E foi assim que tudo começou», conclui, «com a deteção 
de uma necessidade enquanto praticantes de uma modali-
dade».

O Vertigo é um espaço de 400 m2 que representa um inves-
timento a rondar os 250 000 €. A iniciativa teve o apoio 
da linha de financiamento Invest+, que reconheceu mérito 
ao projeto e lhe atribuiu um valor de 60 000 €. Os preços 
começam nos 4 €, para entradas avulso de crianças e pre-
veem todo um modelo de mensalidades, passes e condições 
para grupos.

visita guiada
«O Vertigo é obviamente um espaço de escalada para pessoas 
que querem experimentar, aprender e treinar a modalidade. 
Mas é muito mais do que isso. O nosso foco é claramente 
a escalada, mas queríamos que fosse um lugar apetecível e 
convidativo para famílias, para miúdos e graúdos. Essa é 
a principal característica do nosso espaço, um espaço des-
portivo mas também de lazer», descreve o escalador. Para 
tal contribuem as cores das paredes e, sobretudo, das presas 
de escalada. «As crianças entram aqui e ficam loucas», lem-
bra Tiago Martins. «É uma atividade muito divertida. Por 
vezes, o desporto é associado ao esforço e sacrifício, o que é 

Foto: Ricardo Alves.

Foto: Diana Quintela.
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muito importante para escalada a um determinado 
nível, mas as pessoas vêm aqui mais num espírito de 
diversão e depois, quase sem darem por isso, estão a praticar 
exercício e a trabalharem músculos que nem se lembravam 
que tinham», explica.

«O espaço começa por uma receção/café lounge e depois 
temos o nosso ex libris, que são as paredes de escalada. Nós 
trabalhamos com a Walltopia, que é a líder mundial na cons-
trução de infraestruturas de escalada indoor. Temos paredes 
de escalada com diferentes inclinações. As próprias paredes 
também têm um design bem pensado, foram concebidas 
propositadamente para aqui e a pensar no nosso público-
alvo. Queríamos ter 70% do nosso espaço vocacionado para 
pessoas que estão a começar a escalar ou que vêm experi-
mentar esporadicamente e para famílias e 30% para com-
petições. É a grande ambivalência do Vertigo, estar voca-
cionado para principiantes, mas também para os melhores 
atletas profissionais», continua.

«De duas em duas semanas alteramos a disposição das pre-
sas de escalada nas paredes. Temos pessoas que nos visitam 
regularmente e, assim, têm sempre uma novidade, com a 
surpresa de uma parede totalmente reconstruída, com novos 
desafios, disposições e dificuldades.»

«Depois, temos as instalações de apoio “normais”, um bal-
neário e um ginásio, o qual, mais do que um ginásio espe-
cífico para escalada, é também uma sala multiusos onde 
temos aulas de ioga, de alongamentos e outros serviços que 
prestamos aos nossos clientes.»

Na génese
Sobre o surgimento do Vertigo na sua forma final, Tiago 
Martins recorda que «foi uma coincidência feliz termos 
assistido a uma palestra do arquiteto João Quintela, um dos 
responsáveis por esta obra, juntamente com o alemão Tim 
Simon. Decidimos falar com ele e, hoje, qualquer pessoa que 
entra aqui, mesmo que não desvende de imediato a lógica 
por detrás da organização do espaço, apercebe-se de que 
esta existe». Acrescente-se, a este respeito, que a qualidade 
arquitetónica do Vertigo tem sido amplamente comentada 
e elogiada.

«Imaginámos, desde o início uma receção que fosse um café. 
Em termos de negócio achámos que tinha potencial, termos 

um lounge bar e um espaço de desporto. Felizmente está a 
resultar muito bem. Outra garantia que tínhamos ao traba-
lharmos com estes arquitetos era a de que eles iam ajudar-
-nos a construir uma imagem de marca. Este espaço é único, 
é original. Pela cor, pelo uso das peças em madeira, pela sua 
disposição, reconhece-se imediatamente. Isto é o Vertigo.»

Um espaço aberto à cidade
«Acreditamos que com iniciativas e eventos que não tenham 
necessariamente a ver com escalada conseguimos atrair um 
público que jamais nos visitaria. Damos a conhecer o Ver-
tigo e conferimos o caráter de espaço cultural a que sempre 
nos propusemos. O facto de termos uma área de colchões 
tão grande é útil a muito mais do que escalada. Outras ati-
vidades como o parkour ou a dança vertical já aqui foram 
organizadas e vamos continuar a tê-las no futuro. Por outro 
lado, organizamos palestras. Quase todas as sextas-feiras, 
de quinze em quinze dias, temos um ciclo de palestras a 
que chamamos Aventuras Verticais, que são histórias de 
viagens e de aventuras relacionadas com a escalada e o mon-
tanhismo. De referir ainda os nossos cursos de escalada 
e o facto de trabalharmos com instituições de solidarie-
dade social, pois acreditamos no valor da modalidade para 
integrar melhor grupos mais desfavorecidos, de crianças e 
jovens, principalmente, mas também de outras pessoas», 
esclarece Tiago Martins.

O Vertigo conta com a gestão de Tiago Martins (na foto) e Nuno Batista. A ajudá-
-los encontramos dois monitores de atividade física e escalada, uma gerente do 
bar e dois estagiários de gestão do desporto.
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O projeto Vertigo é um espaço que pretende alber-
gar um café, mas também a receção de um centro 
desportivo, a venda de equipamento e ainda uma 
área lounge de caráter informal.
Poderíamos entender a Arquitetura como força es-
sencial de mediação.
O projeto situa-se dentro de um grande armazém 
industrial na frente ribeirinha de Lisboa, com vis-
ta para o rio Tejo. Neste sentido, a estrutura que 
constitui o café deverá assumir-se como um filtro 
de transição entre a realidade exterior da cidade e 
o mundo interior, do desporto, mantendo a relação 
direta entre ambos. Vertigo nasce destas premis-
sas, mas também de um posicionamento crítico 
perante as estruturas industriais abandonadas nes-
ta zona da cidade, que outrora admitiram a subs-
tituição do homem pela máquina. Faz-se construir 
por um embasamento com peças de betão pré-fa-
bricado em moldes artesanais, e uma estrutura de 
madeira com peças cortadas artesanalmente, ainda 
que através de um processo repetitivo, em série, in-
dustrial.
O processo construtivo segue a mesma lógica e é 
feito manualmente, admitindo as imperfeições e 
as circunstâncias específicas de uma obra aber-
ta, que enriquece o desfasamento entre projeto e 
construção. A cor avermelhada que é levemente 
aplicada sobre a estrutura de madeira corresponde 
a um caráter simbólico que se poderia ler numa so-

breposição de significados, evidente de um modo 
particular na sua relação com as gruas e contento-
res situados junto ao rio, a ponte 25 de Abril ou as 
estruturas industriais que marcam forte presença 
neste local. Para o efeito, a ambiguidade quanto à 
tonalidade efetiva da cor explora estas diversas re-
lações, e é dada pela variação da luz ao longo do 
dia, alterando definitivamente a perceção do es-
paço e do ambiente interior. Também o conjunto 
de elementos metálicos negros, colocados no inte-
rior, correspondem a essa memória, simbólica mas 
fragmentária, do período industrial do século XIX 
em Lisboa.
O projeto Vertigo, de planta retangular com 12 m 
de comprimento por 5 m de largura, desenvolve-se 
em dois níveis, criando áreas cobertas, espaços ele-
vados e momentos onde predomina a altura total 
do armazém existente. Pretende-se que a experiên-
cia física do edifício possa enfatizar as caracterís-
ticas pré-existentes através de mecanismos arqui-
tetónicos elementares: a entrada faz-se por uma 
porta larga e baixa para um espaço tensionado, en-
quanto a saída é feita através de uma porta estreita 
e exageradamente vertical, que monumentaliza o 
espaço de escalada e simultaneamente se torna ja-
nela privilegiada, a partir dos espaços superiores.
A escala do projeto revela-se ambígua devido às 
peças de madeira, maciças, sobrepostas de modo 
perpendicular para permitir relações visuais.

A arquitetura do Vertigo na voz de João Quintela e Tim Simon
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Foto: Diana Quintela.

Foto: Diana Quintela. Foto: Ricardo Alves.
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1 2 3Produto exclusivo  
no mercado

Sistema construtivo único e exclusivo 
no mercado, protegido por patente, 
que lhe permitirá oferecer um produto 
distinto dos seus concorrentes.

Excelente relação  
qualidade-preço

Escolhemos todos e cada um dos 
elementos de acordo com esta máxi-
ma, a relação qualidade-preço, num 
mercado onde já não importa apenas 
o valor total, mas também a qualida-
de dos sistemas, as garantias e os 
acabamentos.

As maiores garantias  
do mercado

Garantia Timelife na estrutura e de 
25 anos de estanquidade do vaso da 
piscina tornam-nos no sistema com 
maior garantia no mercado.

estrutura em aço

Painel de aço

Adesivo

Pastilha

Pastilha

Adesivo

Betão
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procura distribuidores 
em Espanha

Existem muitos motivos para se tornar um distribuidor exclusivo  
Steelglass e fazer parte da nossa rede. Conheça-os!

isolamento estanque revestimento vítreo acabamento

4 5Duas importantes áreas de negócio: 
construção e renovação

O mesmo sistema aplicado a duas áreas do mercado 
diferentes. Uma menção especial à área da renovação, que 
permite reabilitar a piscina qualquer que seja a estrutura 
existente, e instalar a nossa membrana e acabamento 
cerâmico com 25 anos de garantia de estanquidade. Con-
segue imaginar quantas piscinas de sistemas diferentes vai 
poder reabilitar?

Possibilidade de exclusividade  
na sua zona

Ser o único a poder instalar uma piscina Steelglass na sua 
zona de influência permite-lhe crescer mais rapidamente 
e distinguir-se da sua concorrência. Desta forma, poderá 
discutir com um cliente aspetos como a qualidade, os aca-
bamentos ou a garantia e não apenas o preço final.
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O concelho de Vila Nova de Foz Côa 
localiza-se na sub-região do Douro 
Superior, totalmente integrado na região 
do Douro, com uma população de 7312 
habitantes. Limitado a norte pelo rio 
Douro, e apresentando o maior núcleo 
de gravuras rupestres ao ar livre, este 
concelho possui dois patrimónios da 
humanidade: Alto Douro Vinhateiro 
e Gravuras Rupestres do Vale do Côa.
Vila Nova de Foz Côa acolhe ainda um 
dos maiores museus do país, o Museu 
de Arqueologia do Côa. Já no final da 
primavera o concelho terá mais uma 
importante referência: o Centro de Alto 
Rendimento de Remo do Pocinho. O 
projecto arquitetónico, da autoria de 
Álvaro Fernandes Andrade, granjeou 
reconhecimento internacional, tendo 
sido escolhido para a short list final do 
prestigiado prémio Mies van der Rohe.

Centro 
de Alto 

rendimento 
de remo do 

PoCinho
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Considerando dispor de um excecional plano de água criado 
pela albufeira da barragem hidroelétrica do Pocinho, de um 
clima ameno no Inverno e de bons acessos rodo e ferro-
viários, o município decidiu construir um centro de alto 
rendimento (CAR) no Pocinho, destinado a atletas de alta 
competição de remo. O investimento total rondará 8 516 000 
€, tendo já sido executados 7 179 000 € na primeira fase da 
obra. Encontra-se em execução a segunda fase, adjudicada 
pelo valor de 781 978 €.

Esta nova fase consistirá, no que ao edifício do treino diz 
respeito, à conclusão da piscina coberta, balneários e ins-
talações sanitárias; e no que concerne ao edifício social, a 
acabamentos da cozinha e armazém. Por fim, contempla 
ainda a sinalética, iluminação exterior, e arranjos exteriores.

Para além disso, encontra-se em fase de concurso a adju-
dicação do mobiliário e de equipamento no valor de 555 
000 €. No edifício do treino, equipamento para o ginásio, 
equipamento de salas e gabinetes (gabinetes de fisioterapia, 
médico, psicólogo; salas de espera, reuniões e multimédia); 
no edifício social, equipamento da cozinha, bar, receção, 
lavandaria geral, balneários, instalações sanitárias, salas, 
auditório, refeitório e outras e utensílios de cozinha e bar; no 
edifício dos quartos, mobiliário, roupas e zona de estar dos 
quartos, equipamento de lavandaria de apoio aos quartos, 
equipamento e mobiliário das copas de apoio aos quartos e 
utensílios para as copas dos quartos; e ainda equipamento 
desportivo para o campo de jogos exterior, bem como a 
decoração. A única entidade envolvida no investimento é a 
Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, proprietária da 
infraestrutura.

O centro está equipado com 87 quartos, o que permite uma 
ocupação de 174 atletas. Assim, o objetivo será captar para o 
Pocinho equipas e seleções nacionais ou estrangeiras, dado 
que ficará equipado ao nível dos padrões de exigência mais 
elevados, quer a nível de treino complementar – ginásio e 
piscina interior – quer a nível de zonas sociais e de lazer: 
auditório, sala multimédia, refeitório, bar e campo de jogos 
exterior. A abertura desta infraestrutura está prevista para o 
próximo mês de maio ou junho.

Zona de implantação
O CAR está construído no aglomerado urbano do Pocinho, 
numa das encostas que marginam o rio Douro, permitindo-
-lhe usufruir de uma magnífica paisagem do vale do rio quer 
para montante quer para jusante. Localiza-se a sete quilóme-
tros de Vila Nova de Foz Côa, a escassas centenas de metros 
do Cais Fluvial do Pocinho.

A nível rodoviário, o acesso principal do CAR é o itinerário 
principal IP2; a nível ferroviário, a estação do caminho-de-
-ferro do Pocinho, que fica a escassas centenas de metros; a 
nível fluvial, o CAR fica a aproximadamente 1000 m do cais 
de acostagem dos cruzeiros fluviais do Douro, onde também 
se localiza uma fluvina para barcos de recreio.

O plano de água para prática do remo tem uma largura 
média de 300 m e estende-se por vários quilómetros. 

desenvolvimento da região
O Centro de Alto Rendimento de Remo do Pocinho é o 
único existente no interior do país. Com a sua capacidade e 
qualidade de alojamento e com as suas condições de treino, 
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tanto no centro propriamente dito como no rio, prevê-se 
que este venha a ter ocupação durante todo o ano. Os seus 
promotores têm, por isso, a expetativa de que o CAR seja 
um projeto catalisador de outros projetos periféricos a este, 
que venha a incentivar a formação de microempresas locais 
ou regionais.

Caraterização do CAr
O centro tem uma área bruta aproximada de 8000 m2, dis-
tribuída por espaço de alojamento, espaço de treino e espaço 
social. 

Em termos de alojamento, o centro tem 87 quartos duplos.

O espaço de treino é constituído por um ginásio, duas salas 
de testes, dois gabinetes de fisioterapia, um gabinete médico, 
um gabinete de psicólogo, duas salas de equipas técnicas 
nacionais, duas salas multifunções, uma sala de reunião de 
treinadores, uma sala multimédia e uma piscina coberta.

O espaço social é constituído por refeitório, bar, zonas de 
estar, auditório, espaço Internet, sala de bilhar, passeios 
pedonais exteriores e campo de jogos polidesportivo exterior.

Os espaços de apoio são formados por cozinha, copas, lavan-
daria, tratamento de roupa, despensas, armazém, arrumos e 
diversas instalações sanitárias.

As atividades previstas no centro terão a ver essencialmente 
com a modalidade do remo, podendo, contudo, este espaço 
ser utilizado por atletas de alta competição que pratiquem 
outras modalidades. Na albufeira do Pocinho já foi realizada 
a Taça de Portugal de Remo em todas as categorias.

A piscina do CAR tem 25 m x 6,35 m e uma profundidade 
média de 1,50 m. O volume de água é de 238,13 m3 e o plano 
de água de 158,75 m2. O espaço da piscina será complemen-
tado pelos balneários masculinos e femininos, jacúzi, banho 
turco e por um compartimento de sauna.

Os responsáveis do CAR asseguram ainda que a taxa de 
renovação de água será a adequada para manter a qualidade 
da água no grau de excelência, e que a água será mantida a 
uma temperatura de 30º C. Quanto à qualidade do ar, essa 
será garantida pelo sistema AVAC instalado.
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Memória descritiva e justificativa
Os princípios e estratégias para o Centro de Alto Rendi-
mento de Remo do Pocinho consolidaram-se, durante o pro-
cesso de projeto, como derivados de uma mistura densa e 
indestrinçável entre a especificidade e a identidade de uma 
pré-existência, de um “Sítio” particular; as características e 
exigências de um programa muito recente; e as vontades/
necessidades próprias do ato de arquitetar.

Para as exigências de um programa muito recente, como é 
este das instalações desenvolvidas especificamente para o 
treino e condicionamento de atletas de elevado desempenho, 
de atletas de nível olímpico, não há, ou há muito pouco, 
como dizia Sting há uns anos atrás, “historical precedent to 
put the words in the mouth of the president” [precedentes]. 
O que, de uma forma geral, para um arquiteto apenas torna 
mais aliciante o desafio de projeto. Foi este o caso.

Relativamente às vontades e/ou necessidades de projetar (não 
fosse a Arquitetura, também, um ato consciente de vontade e 
de contemporaneidade) estas, por sua vez, também se joga-
ram entre algumas “pré-existências” (como a de assegurar a 
mobilidade e acessibilidade para todos – nomeadamente no 
Remo, pela elevada quantidade de atletas com condicionan-
tes físicas no Remo Adaptado – e o caráter central de valores 
de desenvolvimento sustentável); e as que se manifestaram 
ao longo do processo de projeto, como foi a de procurar 
resolver um programa extenso (8000 m2/84 quartos/cerca 
de 130 utentes), com perspetivas de expansão futura (até 
11 500 m2/170 quartos/cerca de 225 utentes – numa possível 
subsequente fase de expansão da zona de alojamento), sem 
um exagerado impacto volumétrico e paisagístico.

Na complexa interação gerada entre os fatores acima refe-
ridos, a decisão de estruturação do programa em três com-
ponentes fundamentais – zona social, zona de alojamento e 
zona de treino –, fundiu-se com a (re)interpretação de dois 
elementos da construção secular da paisagem duriense: o 
omnipresente socalco; e os grandes volumes brancos das 
grandes unidades construídas na paisagem, em particular 

os das grandes quintas de produção vinícola, formalmente 
complexos e volumetricamente diversos.

Entre estes dois elementos, socalcos e aglomerados cons-
truídos (e entre ambos e o rio, muitas vezes), ligações brus-
cas, tensas, a rasgar cotas, rampas íngremes e escadas entre 
muros, geralmente a céu aberto, aqui encerradas face às 
necessidades do programa.

Mas está também, essa escolha de estruturação/separação do 
programa em três zonas distintas, ao serviço da procura de 
colocar nas mesmas cotas os grandes tempos de permanên-
cia, reduzindo ao máximo possível as deslocações de cota. 
Algo que com certeza também não será estranho à história 
da transformação física e espacial deste vale, e que agora, 
apenas, procuramos reinterpretar.

Recomenda-se a viagem de três horas por via-férrea entre o 
Porto e o Pocinho na qual, principalmente a partir da Régua, 
esta história se vai desvelando no ritmo dolente do comboio.

Concorrentemente, o conjunto de opções assumidas/ado-
tadas já referidas permitiu ainda conjugar de forma mais 
articulada princípios de gestão passiva da energia do edifício. 
Na zona de quartos, com períodos de maior permanência 
e com atividades físicas menos intensas, reduz-se a “pele” 
exposta ao exterior, encosta-se, semienterra-se no terreno 
(tal como os esquimós fazem com os igloos). As coberturas 
verdes reforçam o isolamento, material e simbólico.

Complementando esta procura da energia solar passiva, os 
quartos expõem claraboias a sul, procurando o sol, uma vez 
que a vertente de implantação de todo o edificado é virada a 
norte. As paredes interiores dos quartos em betão aparente 
reforçam simultaneamente o sentido de “terra”, de “lar”, de 
proteção, desta componente do programa; e a otimização das 
possibilidades de armazenamento da energia solar térmica 
captada através das claraboias. Que no muito calor do Verão 
duriense se sombreiam pelo exterior.
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Como bónus, das camas vêem-se as estrelas. E em conjugação 
com as necessárias janelas, e desejada iluminação natural ao 
longo dos corredores de acesso aos quartos, permite-se que, 
do exterior, os socalcos de xisto, e as suas respetivas cober-
turas “flutuem”, rejeitando, de forma consciente, qualquer 
mimetismo direto. Mesmo a irregularidade da planta nesta 
zona de quartos, mais do que contribuir para uma qualquer 
“ironia” do mimetismo, está ao serviço da articulação entre 
uma componente sistematizada e repetitiva do programa (as 
células dos quartos), e a necessidade de uma grande proxi-
midade destes com zonas diversas. Estas zonas destinam-se, 
quer ao apoio mais direto da vivência dos quartos (pequenas 
copas, pequenas zonas de convívio, lavandarias de uso indi-
vidual,…) quer a outras, variadas, exigências programáticas 
(áreas técnicas, zonas de equipamentos, de arrumos, …).

Acrescente-se ainda, no espaço de referência a esta compo-
nente do programa que, apesar da exiguidade da área de cada 
um dos quartos, estes foram desenvolvidos para que todos os 
que estão construídos à cota do corredor de acesso permitam 
a sua ocupação por atletas em cadeira de rodas. 

Assim definida a estruturação e modulação do terreno, do 
sítio e da componente programática de “alojamento”, as 
outras duas grandes áreas do programa (zona social – refei-
tório, bar, sala de convívio, biblioteca, auditório – e zona 
de treino – ginásio, piscina de apoio, balneários, gabinetes 
médicos e de treinadores), de funções mais dinâmicas, mais 
“produtivas”, impõem-se na paisagem, desenvolvendo-se 
ao longo da estabilização de algumas cotas como grandes 
volumes brancos, formalmente diversos e volumetricamente 
complexos.

Assumindo uma linguagem e uma expressividade próprias, 
surgindo como as componentes de maior visibilidade, mani-
festam o sentido de projeto e transformação, contrapondo-se 
à “timidez” dos socalcos.

As zonas coletivas de permanência, descanso e relaxamento 
conquistam as cotas altas e contemplam a paisagem. As de 
treino e esforço voltam-lhe as costas, na procura de corres-
pondência a lógicas de esforço e concentração que os atletas 
de alto desempenho conhecerão como poucos.

Desenvolvem também, em conjunto com estas especificida-
des, diferentes relações com os princípios enunciados, em 
relações de causa e efeito interdependentes. A complexidade 
formal articula o desenvolvimento de uma imagem especí-
fica com, por exemplo, a liberdade de controlar a exposição 
solar dos envidraçados entre o Verão e o Inverno, ou o Nas-
cente e o Poente. Ou seja, a aparente aleatoriedade do devir 
das formas procura garantir, de uma forma passiva, uma 
exposição direta dos envidraçados ao sol de Inverno e o seu 
sombreamento face ao calor do Verão. Igualmente se procura 
que estas articulações sejam consequentes com as particula-
ridades do sistema construtivo desenvolvido, elemento indis-
sociável das questões de linguagem que se colocam em jogo. 
Com este sistema construtivo procura-se também, entre as 
fachadas e coberturas ventiladas, o duplo isolamento tér-
mico, e um sistema de “construção a seco”; equacionar as 
questões do desenvolvimento sustentável. Permitindo, por 
exemplo, no final do ciclo de vida dos materiais, uma des-
montagem e recolha seletiva para reciclagem.

Desafio aliciante e estimulante de Arquitetura, o Centro 
foi-o também da investigação das formas e dos processos de 
integração da especificidade de “novos” temas, como o da 
Acessibilidade e o da Sustentabilidade, no que, indefinida-
mente, procuramos definir como… Arquitectura. Só. Sem 
rótulos. Sem acrescentar adjetivos que apenas a reduzem. 
Nem “ambiental”, nem “verde”, nem “acessível”, nem “inclu-
siva”, nem “sustentável. A verdadeira Arquitetura, para o ser, 
é tudo isto, e muito mais.

Álvaro Fernandes Andrade, arquiteto
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De acordo com uma Política Pública de 
Arquitetura que a Ordem dos Arquitetos 
tem vindo a defender como garante de um 
direito comum a todos os portugueses, 
o arquiteto, enquanto coordenador de 
uma equipa de projeto, terá como missão, 
neste campo complexo e diferenciado 
que são as instalações desportivas, 
garantir a sustentabilidade da instalação 
e a adequada proporção às realidades e 
dimensões heterogéneas dos territórios 
e das suas densidades populacionais, 
interesses e escalões etários que se 
pretendem servir, procurando evitar 
os exageros e desperdícios a que o 
voluntarismo local muitas vezes tem 
levado.

 INSTALAÇÕES 
DESPORTIVAS E 

ARQUITETURA 
Por: João Paulo Bessa, Membro n.º 724 da Ordem dos 

Arquitectos; Membro do Conselho Nacional da Ordem 
dos Arquitectos desde 2008; Vice-Presidente do Instituto 

do Desporto de Portugal, 2010/2012; Coordenador 
Nacional da Medida Desporto do III Quadro 

Comunitário de Apoio com o estatuto de Encarregado 
de Missão, 2000/2009; Membro do Conselho Superior 

de Desporto enquanto “Personalidade de Reconhecido 
Mérito Desportivo”, 1997/2002
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Ao arquiteto responsável pela coordenação do projeto 
caberá assim a responsabilidade de análise das diversidades 
formais e de conteúdos pretendidos pelos promotores, pro-
curando enquadrar nos limites necessários - o mais usual e 
conhecido, de acordo com as recomendações do Conselho 
da Europa e do Conselho Internacional de Educação Física 
e Desporto da Unesco, será a referência de 4 m2 de área 
desportiva útil por habitante a distribuir pelos designados 
Equipamentos de Base Desportiva - as instalações desporti-
vas pretendidas para um dado local. Saber a quem querem 
servir, o que querem fazer e como o pretendem fazer, são as 
respostas que permitirão estabelecer os intervalos e os parâ-
metros que devem regular a intervenção do projeto.

Em 2007, a Assembleia da República aprovou a Lei de Bases 
da Atividade Física e do Desporto que, como o seu pró-
prio nome indica, estabeleceu dois domínios distintos a que 
corresponderão - como aliás se pode perceber nos seus Arti-
gos 6º e 7º - instalações, processos e objetivos de intervenção 
também distintos.

A distribuição dos equipamentos desportivos no territó-
rio far-se-á equilibrando os diferentes níveis de tipologias 
de instalações desportivas a que se refere o Decreto-Lei nº 
141/2009 de 16 de Junho: instalações desportivas de base 
divididas em recreativas e formativas; instalações desporti-

vas especializadas ou monodisciplinares e instalações des-
portivas especiais para o espetáculo desportivo.

Para o caso da atividade física, de prática informal e tão livre 
quanto possível, os equipamentos e instalações devem poder 
corresponder às necessidades básicas do correr, saltar, jogar 
ou brincar e o seu desenho deve refletir a liberdade de utili-
zação numa relação direta com os interesses das unidades de 
vizinhança dos aglomerados populacionais que pretendem 
servir. Tratam-se essencialmente de instalações recreativas 
que comportem pistas livres, pistas de manutenção, pistas 
de aparelhos de uso livre, pequenos campos, piscinas ou tan-
ques de livre configuração ou dimensões, ou apenas espaços 
equipados de cestos de basquetebol, redes ou balizas e que 
possam permitir a iniciação lúdica dos gestos desportivos. 
E que terão como elementos comuns a preocupação secu-
ritária - onde a iluminação e o controlo da vegetação são 
elementos vitais - e a escolha de desenho e materiais anti-
vandalismo com o objetivo de permitir um saudável modo 
de vida, abrindo o caminho do bem-estar dos cidadãos.

No domínio Desporto, que englobará, na terminologia do 
citado diploma legal, as instalações desportivas de base, 
especializadas ou para espetáculo desportivo, toda a sua 
formulação deve estar sujeita aos três aspetos fundamentais 
da prática desportiva: formação, treino, competição. O que 

57ARQUITETURA  
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signifi ca que na elaboração dos projetos deste domínio é 
obrigatório um outro rigor e controlo quer através das regras 
e regulamentos técnicos que garantam a segurança, o menor 
custo construtivo e de utilização - as escolhas energéticas e 
a qualidade térmica do edifício são, nesse especto, determi-
nantes - ou a fácil manutenção, quer através da aplicação 
absoluta das regras e regulamentos desportivos que deter-
minam a utilidade da instalação e que são defi nidos pelas 
federações desportivas internacionais ou nacionais. E que 
devem ser consultadas, porque é a elas que compete a certi-
fi cação desportiva das instalações.

E se diferentes tipologias visam diferentes interesses da prá-
tica ou de distintas modalidades desportivas, determinando 
portanto a existência de uma variedade formal de insta-
lações possíveis, a intervenção dos projetistas deve detetar, 
ou mesmo provocar, que - e sem qualquer diminuição da 

sua qualidade - os aspetos fundamentais da atividade des-
portiva podem ser realizados nos mesmos espaços desde 
que haja o especial cuidado de o permitir desde logo na 
previsão do projeto inicial.

Aliás a adaptabilidade das instalações desportivas deve ser 
um dos aspetos a ter em conta desde a formulação inicial do 
projeto. Adaptabilidade que irá possibilitar a transformação 
dos espaços, adequando-os às necessidades momentâneas.

De facto, não é a mesma coisa projetar uma piscina, um 
pavilhão ou um grande campo de jogos (futebol ou rugby) 
para os objetivos do treino como ocupação principal ou 
tendo a competição como utilização fi nal que, inserindo-
-se já no nível do espetáculo desportivo, exige instalações 
para espectadores com todos os aspetos e equipamentos 
que lhe estão associados. O que signifi ca o aumento dos 

O Complexo Desportivo de Llobregat, cujas imagens ilustram este artigo, é uma obra concebida por Siza Vieira, construída em Espanha, em que a área aquática é o maior 
expoente arquitetónico. Um único tanque compreende a piscina interior e a exterior, as quais acolhem todas as atividades sem quaisquer muros divisórios. Uma vez que esta 
instalação não foi concebida com carácter desportivo, mas sim com vocação lúdica, as divisões são aleatórias e existem espaços diferenciados em função das necessidades 
do momento. De referir que se trata de uma obra que permitiu a Siza Vieira acrescentar novo prémio - o Prémio Secil Arquitectura 2006 - à já longa lista de distinções ao seu 
trabalho, a qual inclui o prémio Pritzker, a mais elevada distinção de arquitetura.

O Complexo Desportivo de Llobregat, cujas imagens ilustram este artigo, é uma obra concebida por Siza Vieira, construída em Espanha, em que a área aquática é o maior 
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diversos custos que compõem a conta da instalação. Mas 
que podem ser minorados com recurso a soluções - o mais 
pode o menos - que vão desde a mobilidade de elementos até 
à própria articulação dos espaços. Ou mesmo - para casos de 
acontecimentos desportivos datados - com elementos cons-
trutivos definidos para serem retirados e posteriormente 
colocados noutro lado, como aliás se faz pelo país fora, 
naquilo que pode ser um aspeto de referência metodológico, 
com as feiras anuais de muito lugar.

Cada instalação desportiva tem, nas suas características, um 
ou outro elemento que farão a diferença na sua utilidade 
e, portanto, nos seus custos de utilização ou manutenção. 
Mas tem também exigências que não podem ser descura-
das porque, dizendo respeito ao bem-estar e integridade 
física do atleta/jogador, definem a qualidade e, no fundo, as 
possibilidades e mesmo as potencialidades de uso da ins-
talação. Assim, a qualidade dos pavimentos - adaptados às 
necessidades das modalidades a praticar - torna-se, pelo 
seu contributo para a diminuição de lesões, um elemento 
decisivo. A qualidade e temperatura do ar - e da água no 
caso de piscinas - são também essenciais para que os treinos 
e competições se possam realizar nas melhores condições de 
expressão de capacidades por parte dos atletas/jogadores. 
Porque, quando se fala de instalações desportivas, é o atleta/

jogador quem deve estar no centro das nossas preocupações. 
Nas dos promotores e dos projetistas.

Como é natural, pretende-se que cada instalação desportiva 
- com raríssimas exceções por impossibilidade de adaptação 
- possa ter uma ocupação diária tão longa quanto possível, 
aumentando assim a sua rendibilidade e capacidade de pres-
tação de serviço. Ora o elemento determinante dessa elevada 
ocupação são os espaços de muda de roupa e tomada de 
banho - vulgarmente conhecidos por balneários. Indepen-
dentemente da dimensão da área desportiva existente, o 
número de balneários deve estar relacionado com, por um 
lado, o número de atletas ou equipas que podem estar em 
simultâneo na área de prática desportiva e, por outro, com 
a frequência diária pretendida. De nada serve um pavilhão 
com a possibilidade de permitir treinos diferenciados a dife-
rentes equipas em simultâneo se o número de balneários 
não permitir a sua preparação e mudança.

Neste domínio complexo e quase sempre em grande transfor-
mação que são as instalações desportivas, o papel do arquiteto é 
decisivo. Dele, da sua visão, da sua capacidade de interpretação 
da singular realidade sócio-económico-desportiva, dependerá 
a valia e utilização, enquanto contributo para a extensão e me-
lhoria da prática desportiva, da instalação projetada.
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A gestão e a poupança dos recursos 
energéticos, financeiros e ambientais não 
se revelam só como uma obrigatoriedade. 
São também uma oportunidade 
quando perspetivadas na forma da 
sustentabilidade. Este conceito é, sem 
dúvida, fácil de afirmar, mas é bem 
mais difícil de aplicar. Especialmente 
quando se refere ao universo das piscinas 
climatizadas.

 Gestão e 
poupança 

dos recursos 
enerGéticos

Por: Rui Lino Neto, perito certificado de eficiência 
energética e qualidade do ar interior e membro da 

direção da APP
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De facto, não é possível gerir adequadamente algo que não 
se conhece. Nos últimos anos, a Associação Portuguesa de 
Piscinas (APP) tem vindo a debater-se com este problema 
e tem conseguido, em parceria com diversas instituições, 
organismos estatais e privados, concretizar um trabalho 
meritório no sentido de adquirir, divulgar e gerir conheci-
mento do universo das piscinas. Falta, no entanto, inexpli-
cavelmente, uma entidade governamental que tutele a ativi-
dade, com a homogeneização regulamentar e a otimização 
dessa ciência já criada.

Estudos recentes revelam que existem em Portugal aproxi-
madamente 100 000 piscinas. Destas, 323 são piscinas 
municipais descobertas e 1000 são piscinas climatizadas, 
municipais ou de associações desportivas. Embora estes 
estudos não estimem a quantidade de piscinas interiores de 
menor porte, não é despiciendo considerar que se trata de 
um número importante, já que, nos últimos anos, muitas 
desta estruturas têm vindo a ser construídas em residências 
particulares, hotéis, ginásios, ou spas.

Uma piscina climatizada de maior porte, dependendo da 
sua conceção e utilização, poderá atingir custos de explo-
ração médios anuais de 100 000 euros. Pelo que se pode 
deduzir que este sector terá custos associados à energia de 
pelo menos de 100x106 euros/ano. Tendo em conta o défice 
de energia em Portugal, estes números revelam a importân-
cia do montante de gastos energéticos.

Posto isto, torna-se necessário, no caso da vertente energé-
tica, efetuar uma distinção clara entre necessidades energé-
ticas, consumos energéticos e custos associados da energia.

As necessidades energéticas estão associadas à satisfação das 
condições de conforto e requisitos de qualidade, quer seja 
da temperatura da água e do ar e das respetivas renovações 
quer dos sistemas de tratamento, temperatura dos banhos, 
iluminação, etc.. Por seu turno, os consumos energéticos 
e custos associados da energia resultam da conversão das 
necessidades energéticas de um tipo de energia fornecida, 
do seu custo e do rendimento dos equipamentos consumi-
dores dessa energia (Figura 1).

A quantificação daqueles valores pode ser efetuada de duas 
formas: a primeira, por modelos teóricos, é conhecida por 
simulação dinâmica e utiliza fórmulas e expressões matemá-

ticas e valores padrão de referência; a segunda, que repre-
senta melhor a realidade, através de registos e medições 
(Figura 2). É de referir que os modelos teóricos aplicados 
devem ser ajustados à realidade existente, servindo como 
modo de projeção de comportamentos, com suporte nos 
registos e nas medições efetuadas.

Para a quantificação do erro associado a uma intervenção 
será necessário seguir uma metodologia de Medição e Veri-
ficação (M&V) dos parâmetros estimados. A metodologia 
mais difundida é o Protocolo Internacional de Medição e 
Verificação (IPMVP) que é seguido pela Efficency Valuation 
Organization (EVO), cujo objetivo é promover e desenvol-

Figura 1. Consumos energéticos e custos associados da energia.

Figura 2. A quantificação dos consumos energéticos e custos associados da 
energia pode ser efectuada através de modelos teóricos ou registos e medições.
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ver a utilização de protocolos normalizados de modelos, 
métodos e ferramentas para quantificar e gerir o benefício 
e o risco associados às transações comerciais na utilização 
final da energia, energias renováveis e uso eficiente da água. 
A grande vantagem desta metodologia é definir a priori 
pressupostos da avaliação de desempenho para se poderem 
quantificar, de forma transparente, investimentos e bene-
fícios das propostas de melhoria de eficiência energética e 
permitir ter um suporte fidedigno a utilizar como base em 
modelos de financiamento.

Esta avaliação de desempenho é geralmente o suporte para 
o financiamento das intervenções efetuadas segundo o 
modelo das Empresas de Serviços de Energia (ESCO ou 
ESE), em que as melhorias são sustentadas pela redução dos 
custos da energia, sendo que, neste caso, os investimentos 
são de facto sustentados pela poupança gerada. É funda-
mental saber distinguir o custo do financiamento e deter-
minar o Ponto de Retorno do Investimento (PRI). Por outro 
lado, a sua aplicação, associada à certificação energética, à 
qualidade da água e à qualidade do ar, permite obter uma 
excelente ferramenta de apoio à decisão e gestão de recursos.

Com a desagregação de consumos e a análise das tarifas de 
energia e equipamentos, podem identificar-se os pontos crí-
ticos nos consumos. A partir daí, será possível definir uma 
estratégia de intervenção que permita a redução dos custos 
de exploração (Figura 3).

Segundo o protocolo IPMVP, uma intervenção é precedida 
de um período de referência, correspondente geralmente 
a um ciclo completo e representativo do comportamento 
da fronteira onde são integradas todas a condicionantes da 
operação (Figura 4). O tratamento dessas condicionantes 
permite criar um modelo matemático e efetuar uma pre-
visão do comportamento após a sua implementação, refle-
tindo-se nas poupanças associadas (Figura 5).

A incorporação de um processo iterativo permite, por inter-
médio da medição, da verificação e da associação a um trata-
mento estatístico, efetuar correções ao modelo matemático 
inicial, aferir rendimentos reais e estabelecer poupanças 
energéticas garantidas com um intervalo de confiança e erro 
associados.

Por forma a conseguir uma boa gestão no caso de piscinas 
interiores, é então possível realizar a desagregação de consu-
mos e identificar os seus diferentes componentes, de modo a 
poder formar processos de decisão (Figura 6).

Podem considerar-se dois processos distintos, os quais têm 
simultaneamente um grande impacto no aumento da qua-
lidade e na redução dos custos com a energia. O primeiro 
observa-se na intervenção ao nível das soluções existentes 
(equipamentos ou envolvente), com a inclusão de soluções 
mais atuais e mais eficientes, mas que, em geral, exige um 
investimento mais ou menos avultado. O segundo observa-

Figura 3. Identificação de pontos críticos nos consumos (kWh): a) Nave; b) Aquecimento da piscina; c) AQS; d) Balneários; e) Circuladores da piscina; f ) Circulações e átrio;
g) Renovação da piscina; h) Circuladores AQS; i) Gabinetes; j) Iluminação ENUs; l) Equipamentos ENUs.

a) b) c) d) f )e) g) h) i) j) l)
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se com a inclusão de um programa de poupança energética 
que inclui um plano de manutenção, de operação eficiente e 
de alteração comportamental. Trata-se de um investimento 
preventivo de pequena monta que permite o seu retorno 
num reduzido período de tempo, uma vez que maximiza 
muitos dos recursos já existentes. Infelizmente esse planea-
mento não é devidamente valorizado pela maior parte dos 
gestores, sendo considerado muitas vezes como um custo a 
reduzir.

A prova é que, na maioria das instalações existentes, tem 
vindo a constatar-se uma degradação generalizada dos equi-
pamentos com um decréscimo substancial na qualidade do 
serviço prestado, pondo muitas vezes em causa o conforto 
e a saúde dos utentes. Em termos energéticos, os custos 
podem ter sido reduzidos por desativação de muitos equipa-
mentos que já se encontravam em estado de rutura.

Uma decisão não tomada é uma decisão perdida e um Kwh 
útil desperdiçado é um Kwh perdido que nunca será recu-
perado.

Existe, então, uma necessidade premente de reflexão, sendo 
que parte das intervenções têm vindo a ser realizadas ou 
previstas, especialmente na região norte do país, com o 
Programa Operacional do Norte. O propósito passará por 
encontrar as melhores soluções técnicas de poupança, com a 

garantia do adequado funcionamento e com o cumprimento 
da regulamentação do sector. É fundamental que todo o 
investimento a realizar não passe por uma substituição pura 
de equipamentos mais atuais e mais eficientes, mas sim por 
uma estratégia global de manutenção e sustentabilidade, 
para potenciar a redução de consumos energéticos.

Dada a especificidade de uma piscina interior, é importante 
referir o impacto nos consumos energéticos para circulação 

Figura 4. Implementação de uma intervenção segundo o Protocolo Internacional 
de Medição e Verificação (IPMVP).

Figura 5. Processo iterativo que permite efetuar correções ao modelo matemático inicial, aferir rendimentos reais e estabelecer poupanças energéticas garantidas.
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e aquecimento de águas, desumidificação e climatização dos 
espaços, águas quentes sanitárias, saunas e outros equipa-
mentos inerentes a este tipo de instalações. Com efeito, esta 
atividade decorre em ambientes com condições termodinâ-
micas particulares, nas quais se observam elevadas taxas 
de evaporação devido à presença de grandes superfícies de 
água aquecida. Daí decorre a necessidade de execução de 
uma análise cuidada e específica em termos de condições de 
conforto e padrões de consumos energéticos de referência.

O bem-estar e a saúde pública são o fundamento para a 
conservação, existência e manutenção das piscinas interio-
res. No entanto, é do conhecimento geral que a água das 
piscinas está exposta a um conjunto de agentes biológicos, 
físicos e químicos que, se não forem devidamente controla-
dos, podem ser uma forma de contrapor todos os benefícios 

identificados, podendo ser a origem da disseminação de 
doenças que põem em causa a saúde pública.

Por outro lado, também a qualidade do ar nestes locais deve 
ser objeto de atenção particular. De facto, a qualidade do ar 
interior (QAI) está intimamente relacionada com a quali-
dade da água. Dado o conjunto de tratamentos físico-quí-
micos e microbiológicos a que a água das piscinas e spas é 
sujeita, é importante tomar em conta a forma como esta con-
diciona a QAI nestes espaços, bem como a articulação com 
as exigências específicas do sector e com a saúde pública dos 
utilizadores.

A gestão de consumos de uma piscina pública ou do tema 
das piscinas públicas é uma questão complexa, por todas as 
condicionantes apresentadas. Ao mesmo tempo é pertinente 
e desafiante, mas quando não perspetivada na sua compo-
nente global, será insustentável e incomportável, obrigando 
ao sucessivo encerramento das diversas instalações, sem que 
tenha sido efetuada uma previsão e medição das possíveis 
consequências sociais e da qualidade de vida das populações 
locais, bem como da empregabilidade que lhes estão asso-
ciadas.

A premente necessidade de atuação nesta área faz de todas as 
partes interessadas veículos de análise e melhoria, tornando 
o processo que aparentemente possa parecer colossal num 
trabalho interessante e de progressiva melhoria contínua.

Para mais informações:
APP - Associação Portuguesa de Piscinas
Tel.: 217 923 700
www.apppiscinas.pt

Figura 6. No caso de piscinas interiores, a desagregação de consumos e a identi-
ficação dos seus diferentes componentes, é essencial ao processo de decisão.
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Utilizando um conceito já com 
provas dadas ao nível dos pavilhões 
desportivos, o projeto das piscinas de 
Oliveira de Azeméis foi pioneiro na 
aplicação da solução a esta tipologia de 
instalação desportiva. O objetivo é fazer 
melhor com menos recursos, o que se 
consegue colocando o foco nas áreas 
desportivas. Soluções construtivas de 
custos significativamente mais baixos, 
não deixam de garantir a qualidade 
irrepreensível das áreas desportivas. De 
salientar o sistema construtivo referente 
aos planos de água, constituído por 
painéis autoportantes de aço inox e 
lâmina de PVC, fundidos através de 
processo industrial, do tipo “Myrtha Pools”.

o projeto das 
piscinas de 
oliveira de 
azeméis
Por: Carlos Sottomayor Negrão, arquiteto
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O projeto para a construção das piscinas cobertas de Oliveira 
de Azeméis, promovido pelo respetivo município, permitiu 
pôr em prática e levar a efeito um conjunto de pressupostos 
de carácter conceptual e técnico, cuja génese teve início em 
projetos anteriormente realizados referentes a tipologias de 
pavilhão gimnodesportivo, que foram largamente experi-
mentados num conjunto significativo de obras que vieram 
a ser construídas.

A sua natureza conceptual e componente de “inovação” 
tinha como ponto de partida o desenvolvimento daquilo que 
foi por nós designado como o conceito de “Espaço-Oficina”, 
em que a abordagem da instalação desportiva foi feita à 
semelhança da realidade presente nos espaços de natureza 
industrial, onde a componente da linha de produção, por 
ser aquela que gera rendimento, absorve a maior fatia do 
investimento, relegando a edificação em si, e a sua natureza 
construtiva, para um plano secundário, com custos o mais 
reduzidos possível e fundamentalmente adequada à sua 
função, que é conter e albergar a referida linha de produção.

Aqui, a “linha de produção” é assumida como sendo a área 
de atividade desportiva e demais espaços que lhe são intrin-
secamente subsidiários, aos quais se conferem características 
funcionais e técnicas irrepreensíveis, recorrendo a soluções 

de elevado padrão e, dessa forma, de alto desempenho e 
rendimento desportivo.

O seu programa privilegia, assim, as áreas desportivas, 
suprimindo todas aquelas que, não sendo estritamente 
indispensáveis à sua atividade, apenas traduzem “gorduras 
supérfluas” que não deixam de pesar no custo global do 
equipamento, o que é agravado pelo facto de não virem 
acrescentar valor, pelo menos no que se refere às suas valên-
cias funcionais, técnicas e desportivas.

menos custos, a mesma qualidade
Desenvolvido a partir do conceito da “Nave Industrial”, 
constituído por pórticos em perfis metálicos e revestimentos 
em chapa de alumínio perfilada ou chapa de policarbonato 
alveolar, permitindo a construção de grandes áreas a custos 
mais baixos, para além de grandes vãos livres adequados 
à natureza da sua atividade, os aspetos ligados ao caráter 
repetitivo e modular da solução assumem particular rele-
vância, não só pelas questões ligadas ao desenvolvimento 
de uma imagem corporativa, facilmente identificável, mas 
sobretudo pelos aspetos económico-financeiros, já que se 
encontram soluções construtivas de custos significativa-
mente mais baixos, sem no entanto perder de vista a quali-
dade irrepreensível das áreas desportivas consideradas, bem 
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como de todas as características fundamentais ligadas à sua 
utilização, quer do ponto de vista do conforto térmico quer 
do ruído, e que são objeto de particular atenção.

No que se refere à imagem, os equipamentos perseguem 
a imagem intrínseca do sistema construtivo considerado, 
atribuível a edifícios do tipo industrial, e onde a estandar-

dização e modularidade assumem um peso relevante no seu 
desenho, aspetos sublinhados pela natureza das soluções 
construtivas preconizadas e onde a utilização de soluções 
pré-fabricadas tem um papel preponderante.

Neste contexto, o projeto das piscinas de Oliveira de Aze-
méis permitiu-nos, pegando nestes mesmos princípios e 
conceito, fazer a sua aplicação a esta tipologia de instalação 
desportiva, com o mesmo propósito de fazer melhor com 
menos recursos e procurando otimizar as soluções tidas 
como convencionais em piscinas cobertas e que, do nosso 
ponto de vista apresentam, em grande parte dos casos, defi-
ciências e/ou fragilidades ligadas à sua génese e conceção, 
com evidentes implicações ao nível do custo inicial de inves-
timento e, sobretudo, dos seus custos de funcionamento e 
de exploração.

Assistimos, assim, à proliferação de equipamentos de pisci-
nas estruturados em moldes semelhantes aos dos pavilhões 
gimnodesportivos, em que a bancada de público, desen-
volvida em piso superior, e os respetivos balneários/vestiá-
rios, localizados no espaço inferior resultante, determinam 
a existência de áreas de cais, onde se inscrevem os planos de 
água como se de uma área desportiva ou de jogo se tratasse, 
com um pé-direito que extravasa largamente as necessida-
des objetivas de uma piscina e que não deixam de traduzir 
um aumento da sua área bruta de construção e, sobretudo, 
cubicagem do espaço, fator que tem um peso determinante 
nas soluções ligadas ao tratamento do ar, designadamente 
no que se refere à sua desumidificação, com evidentes reper-
cussões ao nível dos custos das instalações mecânicas, quer 
do ponto de vista do investimento inicial quer, sobretudo 
e como se refere, dos custos de funcionamento e de explo-
ração do equipamento.

Do ponto de vista da estratégia do projeto, a solução encon-
trada, em que se consideram dois volumes autónomos, o 
“corpo” das piscinas, onde se inscrevem os planos de água, e 
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o “corpo” das áreas complementares de apoio, que 
contém os balneários/vestiários e demais espaços 
exigíveis, estruturalmente independentes entre si, 
permite desde logo considerar a utilização de siste-
mas construtivos distintos, adaptados à natureza e 
“tipologia” dos espaços em causa.

O “corpo” das piscinas desenvolvido a partir do 
conceito da “Nave Industrial”, constituído por 
pórticos em perfis metálicos e revestimentos em 
chapa de alumínio perfilada, permite a construção 
de grandes áreas a custos mais baixos. Também o 
“corpo” das áreas de apoio em construção de matriz 
“tradicional”, com recurso à utilização de sistemas 
construtivos simplificados, permitiu igualmente 
encontrar soluções de custos significativamente 
controlados, dando lugar ainda à clara segmen-
tação do seu “tratamento”, já que apresenta requi-
sitos e exigências de nível completamente distinto.

Áreas desportivas em primeiro plano
Sendo esta, desde logo, uma marca indelével e dis-
tintiva do projeto, assume igualmente um carác-
ter determinante o desenvolvimento da “nave” das 
piscinas/planos de água com um pé-direito livre 
de 4,50 m, característica que, como se refere, cons-
titui um elemento fundamental na racionalização 
do equipamento e cuja repercussão se manifesta 
de forma muito vincada, não só na sua área de 
construção como, muito em particular, no volume 
de ar a tratar, com evidentes ganhos ao nível dos 
equipamentos mecânicos e, consequentemente, 
dos consumos de energia que o seu funcionamento 
determina.

Simultaneamente, a solução pretende estabelecer de 
forma clara a hierarquização e caracterização dos 
espaços técnicos, bem como as soluções construti-
vas preconizadas, desenvolvendo-se o equipamento 
em torno das “áreas desportivas”, planos de água e 
respetivos serviços de apoio, aos quais se conferem 
características exemplares, cumprindo em absoluto 
todas as normas, regulamentos e recomendações 
das entidades da tutela – em particular o Decreto 
Regulamentar n.º 5/97, de 31 de março (Regula-
mento das condições técnicas e de segurança dos 
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recintos com diversões aquáticas), a Diretiva CNQ 23/93 
(Qualidade das piscinas de uso público) e o Decreto- Lei n.º 
123/97, de 22 de maio (Normas técnicas para eliminação de 
barreiras arquitetónicas), agora substituído pelo Decreto-
Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto –, ao mesmo tempo que se 
reduzem ao mínimo todas as restantes áreas que se podem 
considerar “supérfluas” ou não essenciais à prática despor-
tiva e que, regra geral, contribuem decisivamente para one-
rar os custos de construção de equipamentos desta natureza, 
procurando soluções de compromisso com recurso à utili-
zação de espaços sem características permanentes e/ou fixas, 
e que possam ter capacidade de resposta face a necessidades 
eventuais e de periodicidade muito baixa, sobretudo quando 
comparadas com seu o funcionamento regular e diário.

No que diz respeito à tipologia do equipamento, a opção 
recai, no que à vertente de treino diz respeito, na construção 
de um piscina com perfil vincadamente desportivo, consti-
tuída pelo tanque principal, com 25,03 m x 16,67 m, de oito 
pistas e profundidade constante de 2 m, excetuando as incli-
nações necessárias para escoamento da água, que permite o 
desenvolvimento de todas as modalidades desportivas em 
piscina, nomeadamente natação pura, natação sincronizada 
e pólo aquático. No que respeita à vertente de aprendizagem, 
a opção é por um tanque de aprendizagem com 17 m x 8 m, 
e com fundo de profundidade de 0,90 m, desenvolvido plano 
num tramo de 6 m de comprimento e inclinado na restante 
área, até à profundidade máxima de 1,30 m, que permite o 
desenvolvimento de atividades de aprendizagem e de ativi-
dades complementares, como hidroginástica, etc..

Para além destes, a solução inclui ainda, ao nível do tan-
que principal, a introdução de um tanque suplementar que 
permite, através da utilização de um sistema de cais/parede 
deslizante, a ampliação de duas pistas exclusivas, dedicadas 
a atividades de treino de nível avançado em corredor de 50 
m, sem no entanto deixar de preservar todas as característi-
cas de uma piscina de competição de 25 m, com evidentes 
vantagens, quer ao nível dos custos de construção quer de 
exploração e manutenção, relativamente a uma piscina do 
tipo convencional com tanque de 50 m x 25 m.

As vantagens decorrentes desta solução extravasam muito 
largamente a mera área referente ao plano de água em si, já 
que as suas implicações têm repercussão de forma genera-
lizada em todo o equipamento. Desde logo ao nível da área 

O sistema construtivo referente aos planos de água, do tipo “Myrtha Pools”, é constituído 
por painéis autoportantes de aço inox e lâmina de PVC, fundidos através de processo 
industrial. Por questões de economia, optou-se pela utilização de painéis com 1,20 m 
de altura, mas garantindo um dos aspetos mais relevantes, a total autonomização do 
tanque das piscinas da estrutura do edifício.
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de cais, cujo dimensionamento decorre diretamente do(s) 
plano(s) de água considerado(s); dos espaços de balneário/
vestiários e cujas características se encontram igualmente 
vinculadas àqueles, como seja número de cacifos, metros 
lineares de bancos, número de chuveiros, peças sanitárias, 
etc.; para além dos aspetos de natureza mais específi ca e 
técnica mas que, pelo seu peso, apresentam uma relevância 
muito determinante, como seja o volume de água a aquecer 
e, simultaneamente, a tratar, através dos sistemas de aqueci-
mento e de fi ltração respetivos, necessariamente menores e 
com custos de funcionamento mais reduzidos do que aque-
les que uma piscina de 50 m x 25 m vem determinar.

recurso às melhores soluções técnicas
Ainda no que se refere às questões estruturantes do pro-
jeto, e na lógica do recurso à utilização das tecnologias mais 
avançadas aplicadas às “áreas desportivas”, não podemos 
deixar de salientar o sistema construtivo referente aos planos 
de água, constituído por painéis autoportantes de aço inox 
e lâmina de PVC, fundidos através de processo industrial, 
do tipo “Myrtha Pools”. Por questões de economia, optou-
se pela utilização de painel com 1,20 m de altura, sem que 
isso tenha vindo a diminuir a qualidade da solução, já que 
se garante o seu aspeto considerado mais relevante, e que 
passa pela total autonomização do tanque das piscinas da 
estrutura do edifício, sendo este um fator muito relevante na 
sua estabilidade e comportamento estrutural e que não deixa 
de salvaguardar o aparecimento do conjunto das patologias 
mais frequentes associadas aos tanques de piscinas, como 

a fi ssuração, com 

evidentes impactos ao nível da sua estanquicidade e even-
tuais perdas de água.

Quanto às restantes opções técnicas do projeto com impacto, 
sobretudo, ao nível do seu funcionamento e dos respetivos 
custos de exploração, sobra ainda lugar para uma referência 
aos sistemas de produção de energia preconizados, onde 
se destaca a utilização de uma caldeira de biomassa como 
a principal fonte de produção energética, com sistema de 
apoio a gás natural, sistema solar térmico dedicado à pro-
dução de AQS, bem como central fotovoltaica com 5 Mw 
de potência.

Relativamente ao tratamento da água das piscinas, questão 
de grande sensibilidade em equipamentos públicos desta 
natureza, o tratamento químico da água é feito de forma 
automática, sendo os doseadores preconizados de elevada 
precisão. Os tanques possuem um sistema de tratamento 
de água autónomo e, para além da utilização de fi ltros de 
grande capacidade e maior rendimento, onde se processa a 
fi ltração nos dois níveis considerados, a desinfeção primá-
ria da água é assegurada por equipamento automático de 
radiação ultravioleta, permitindo desta forma a adição de 
baixos teores de cloro, fator determinante na perceção da 
sua utilização por parte dos utentes/praticantes.

Para terminar, fi ca-nos apenas o eco do pensamento de Vit-
tório Gregotti, quando refere: “Creio ser de todo inútil des-
crever o nosso trabalho, ou melhor, se fosse possível fazê-lo 
completamente, seria inútil desenhá-lo e construí-lo”...

Para mais informações:
Metron Arquitetos
Rua Gonçalo Cristóvão, 128 - 5º Dto.
4000-264 Porto
Tel.: 222 038 206 - metron@metron.pt
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A experiência tem demonstrado a 
relevância do Programa de Vigilância 
Sanitária das Piscinas dadas as 
insuficiências detetadas. Frequentemente 
se constata que piscinas de utilização 
pública recém-construídas apresentam 
deficiências de construção que 
comprometem o seu funcionamento em 
termos de qualidade da água, higiene 
das superfícies, dimensionamento, 
funcionalidade ou risco de acidentes. 
Considera-se importante que os 
projetos de construção das piscinas 
sejam submetidos a parecer vinculativo, 
por parte dos serviços de saúde, nos 
aspetos higio-sanitários. Seria também 
recomendável a certificação dos processos 
de tratamento e dos produtos químicos 
por entidade competente.

controlo 
dos fatores 

de risco na 
utilização de 

piscinas - 
- programa 

de vigilância 
sanitária

Por: Patrícia Pacheco, Engenheira Sanitarista; Carla Dias, 
Engenheira Sanitarista; Lígia Ribeiro, Engenheira Sanitarista; 

António Tavares, PhD, MD, Delegado de Saúde Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo, Diretor do Departamento de Saúde 

Pública,  Professor da Escola Nacional de Saúde Pública
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1. introdução
Nos últimos anos tem-se assistido a uma crescente utili-
zação de piscinas, por indivíduos de todas as idades, devido 
à importância generalizada da atividade física como fator de 
bem-estar e como promotora da saúde. No entanto, asso-
ciados a estes locais, existem fatores de risco que podem ter 
repercussões, tanto na saúde dos profissionais como na dos 
seus utilizadores.

Os principais riscos biológicos associados às piscinas decor-
rem, não só dos próprios utilizadores, ou por contaminação 
fecal ou através das suas secreções (suor, muco, urina), mas 
também pelo facto de a água que a abastece poder estar 
contaminada. Por outro lado, valores excessivos dos pro-
dutos químicos utilizados no tratamento da água, por si só 
ou em combinação com teores elevados de matéria orgâ-
nica, podem constituir, do ponto de vista químico, um risco 

para a saúde. Não são despiciendos os riscos não infecio-
sos. Aliás, para os utilizadores, o maior perigo é o de afoga-
mento, existindo também os riscos de escorregamento e/ou 
de queda. Igualmente, não é negligenciável a possibilidade 
de os banhistas ficarem presos em vários dispositivos, como 
os de saída da água. Há ainda que referir os riscos físicos, os 
quais estão associados aos efeitos provocados pela radiação 
solar, calor, frio, entre outros.

Com a perspetiva de efetuar a gestão destes fatores de risco 
e de contribuir para a proteção da saúde da população, o 
Departamento de Saúde Pública (DSP) da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. (ARSLVT) 
tem desenvolvido vários programas de vigilância sanitária 
(PVS), com enfoque em diversas áreas do âmbito da saúde 
ambiental, nomeadamente piscinas, água destinada ao con-
sumo humano, zonas balneares, águas minerais naturais e 

figura 1 – Área geográfica 
da Região de Lisboa e Vale 
do Tejo.
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de nascente e resíduos hospitalares. Estes programas são 
coordenados tecnicamente pela Área Funcional de Enge-
nharia Sanitária do DSP em articulação com as unidades de 
saúde pública (USP) dos agrupamentos de centros de saúde 
(ACES) existentes a nível local.

A área geográfica abrangida pela região de Lisboa e Vale 
do Tejo é constituída por cinco NUTS III (Figura 1): 
Grande Lisboa, Península de Setúbal, Médio Tejo, Lezíria 
do Tejo e Oeste. Em 2011 a região congregava 52 concel-
hos e possuía uma população residente de 3 659 868 habi-
tantes, correspondendo a 34,6% da população nacional. 
A área geográfica é de 12 203 km2 (13,2% do território 
nacional). 

No que diz respeito ao Programa de Vigilância Sanitária das 
Piscinas (PVSP), os objetivos principais são:

 − Proteção da saúde das populações (utilizadores e profi s-
sionais);

 − Identifi cação dos fatores de risco existentes ou potenciais;
 − Articulação com os gestores das piscinas para a garantia 
da qualidade da água, salubridade e segurança de infraes-
truturas e espaços físicos;

 − Fornecimento de informação ao público utilizador e enti-
dades competentes;

 − Manutenção de uma base de dados atualizada.

O programa abrange piscinas ao ar livre e/ou cobertas aber-
tas ao público, mesmo sendo propriedade privada, munici-
pais, de empreendimentos turísticos, de estabelecimentos 
de ensino, de ginásios e de clubes desportivos, jacúzis, e de 
hidroterapia e com fi ns terapêuticos, que se traduziam em 
621 tanques vigiados na região de Lisboa e Vale do Tejo, no 
ano de 2013. A Figura 2 contabiliza os tanques alvo de vigi-
lância sanitária em 2013.

2. enquadramento 
Por força legal, as piscinas diferenciam-se em piscinas de uti-
lização coletiva, de empreendimentos turísticos e de hidro-
terapia e com fi ns terapêuticos. O Decreto-Lei n.º 141/2009, 
de 16 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 110/2012, de 
21 de maio, que estabelece o regime jurídico das instalações 
desportivas de uso público, é o único documento legal apli-
cável às piscinas de utilização coletiva, mas que nada refere 
em relação à qualidade da água. Existem ainda outros diplo-
mas legais aplicáveis aos recintos com diversões aquáticas, 

figura 2. Número de tanques incluídos no Programa 
de Vigilância sanitária das Piscinas da Região

de Lisboa e Vale do Tejo em 2013.
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o Decreto-Lei n.º 65/97, de 31 de março, que regula a sua 
instalação e funcionamento, e o Decreto Regulamentar n.º 
5/97, de 31 de março, que aprova o Regulamento das Con-
dições Técnicas e de Segurança nestes espaços. Relativa-
mente às piscinas dos empreendimentos turísticos, a Porta-
ria n.º 357/2009, de 6 de abril, remete para a legislação dos 
recintos com diversões aquáticas em termos do cumpri-
mento das normas de qualidade da água.

No que se refere às piscinas de hidroterapia e com fins tera-
pêuticos, a publicação do Aviso n.º 9448/2002 (2ª série) 
em 29 de agosto, que aprovou o “Manual de Boas Práti-
cas de Medicina Física e de Reabilitação” e a Portaria n.º 
1212/2010, de 30 de novembro, introduziram um novo qua-
dro legal pelo qual se rege este tipo de piscinas. O aviso men-
cionado refere que “a água usada nas piscinas terapêuticas 
deverá ser própria, de acordo o estabelecido no anexo II 
do Decreto-Lei n.º 65/97”. A água deve assim obedecer aos 
parâmetros definidos pelo Decreto Regulamentar n.º 5/97, 
de 31 de março.

Como norma orientadora de âmbito técnico, mas sem cará-
ter legal, existe a Diretiva CNQ 23/93, do Instituto Português 
da Qualidade (Conselho Nacional da Qualidade – CNQ), 
relativa à qualidade das piscinas de uso público. 

A Norma Portuguesa NP EN 15288-2:2009 – Piscinas: 
Parte 2, publicada pelo Instituto Português da Qualidade, 
define requisitos de segurança para o funcionamento das 
piscinas e é dirigida a todos os responsáveis pelo funcio-
namento e gestão destas instalações. O documento aponta 
recomendações sobre os riscos para os trabalhadores bem 
como para os utilizadores das piscinas públicas, através 
da identificação das precauções necessárias à criação de 
ambientes seguros.

A Organização Mundial de Saúde publicou o documento 
“Guidelines for safe recreational water environments”, sendo 
o volume 2 dedicado às piscinas e a ambientes similares. 
Esta publicação é extensa e descreve o atual estado da arte 
relativamente ao impacto que a utilização das piscinas pode 
ter na saúde dos seus utilizadores. A última versão desta 
publicação é de 2006.

Com a finalidade de definir orientações técnicas e de unifor-
mizar a forma de atuação dos diferentes intervenientes no 

PVSP, a Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo elaborou 
em 2001, pelo extinto Centro Regional de Saúde Pública, as 
primeiras orientações para a execução do programa. Estas 
orientações têm vindo a ser revistas, sendo a versão mais 
atualizada a de 2014. Em 2011 foi publicado, pelo DSP da 
ARSLVT, um manual de boas práticas relativo a jacúzis e 
banheiras de hidromassagem. Em 2009 a Direção-Geral da 
Saúde publicou duas circulares: Circular Informativa n.º 31/
DA, de 20/08/2009, relativa à Segurança, Higiene e Saúde no 
Trabalho em Piscinas, e Circular Normativa n.º 14/DA, de 
20/08/2009, onde é enquadrado o PVSP.

3. programa de vigilância sanitária das piscinas 

3.1. Vertente tecnológica
A vertente tecnológica do PVSP tem como objetivo a iden-
tificação, análise e controlo de pontos críticos das insta-
lações. Tem início na análise do projeto da instalação, passa 
pela vistoria de licenciamento/funcionamento e termina no 
acompanhamento da exploração.

Na análise dos projetos e no acompanhamento da explo-
ração são avaliados os sistemas e os equipamentos suscetí-
veis de gerar condições ecológicas propícias à proliferação 
da Legionella, bem como fontes de aerossóis, designada-
mente:

 − Jacúzis;
 − Banheiras de hidromassagem e outros equipamentos e 
dispositivos com pulverização de água; 

 − Torres de arrefecimento e condensadores evaporativos;
 − Redes prediais de água, nomeadamente a água quente 
sanitária.

Para avaliação destes sistemas e equipamentos, bem como 
para as medidas de controlo a determinar, são seguidos, com 
as necessárias adaptações, os procedimentos constantes nos 
seguintes documentos elaborados pela ARSLVT: “Jacúzis e 
banheiras de hidromassagens – Manual de boas práticas para 
controlo dos riscos”, “Prevenção nos balneários da doença 
dos legionários – Manual de boas práticas” e “Prevenção em 
estabelecimentos hoteleiros da doença dos legionários”.

É no âmbito desta vertente que a Área Funcional de Enge-
nharia Sanitária, em articulação com as USP locais, realizam 
vistorias a todas as piscinas incluídas no PVSP da região, 
com o intuito de caracterizar as instalações e de tecer reco-
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mendações de melhoria, as quais resultam num relatório 
que é enviado aos gestores das instalações para procede-
rem em conformidade. As observações decorrentes da vis-
toria são registadas num modelo próprio, elaborado pela 
ARSLVT, que inclui informação detalhada e que pretende 
conhecer os aspetos construtivos e de exploração das pisci-
nas, nomeadamente:

 − Circuitos hidráulicos e equipamentos de tratamento de 
água;

 − Organização dos espaços;
 − Revestimentos e materiais utilizados;
 − Produtos químicos utilizados no tratamento da água e na 
higienização da piscina (tipo de produtos e condições de 
armazenamento); 

QuAdRO 1 - PARâmeTROs de VeNTILAçãO e QuALIdAde dO AR

Parâmetros
Expressão 

dos 
resultados

Utilização colectiva e empreendimentos turísticos Hidroterapia e com fins 
terapêuticos

Diretiva CNQ 23/93 Portaria n.º 353-A/2013
de 4 de Dezembro

Portaria n.º 1212/2010 de 
30 de Novembro

Nave da piscina/Jacúzi

Tratamento - - - desumidificador com 
bateria de reaquecimento

Humidade relativa % 55-75 - 40-60

Temperatura seca º C ≥ 24(1) - 30-32(4)

Temperatura de bolbo 
húmido º C ≥ 23 - -

Caudal de ar novo L/s 6 (por banhista) 20 m3/(h.m2)(5) 8,3(3) (por banhista)

Velocidade do ar insuflado m/s < 0,2 - -

Recirculação - - - sim

Extração - - - sim, forçada

Serviços anexos

Temperatura seca º C 22-24(2) - -

Renovação do ar volumes/h 4 - -

Zona técnica

Temperatura seca º C 18 - -

Renovação do ar volumes/h 4 - -

(1) A temperatura deve ser superior ou igual à da água do tanque com a temperatura mais baixa, com o mínimo de 24º C.
(2) Nas piscinas ao ar livre, a temperatura ambiente nos serviços anexos deve ser de 22º C.
(3) Todas as unidades de tratamento de ar (uTA) e unidades de tratamento de ar novo (uTAN) devem ser dotadas de módulo de pré-filtragem eu5 e de módulo de 
filtragem eu7 ou eu9.
(4) No inverno.
(5) A área de referência é a do plano de água.
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 − Procedimentos adotados nos mesmos;
 − Registos efetuados (nomeadamente para controlo da qua-
lidade da água e da manutenção dos equipamentos);

 − Segurança e saúde dos trabalhadores.

A manutenção de uma boa qualidade do ar contribui para 
a garantia de saúde e de conforto dos utilizadores das pis-
cinas e, particularmente, dos trabalhadores. A atmosfera 
em piscinas cobertas é suscetível de acumular produtos 
derivados da cloragem – trihalometanos e cloraminas, 
p.e. – e bactérias ou outros microrganismos, tais como a 
Legionella, no caso dos jacúzis. Existem indicadores de 
conforto que permitem uma avaliação sumária das suas 
condições.

Na fase de apreciação de projeto são verifi cados os sistemas 
previstos para o tratamento do ar, quer da nave dos tanques 
quer dos vestiários e balneários, bem como da zona técnica, 
atendendo às especifi cidades de cada um.

Durante o funcionamento são avaliados alguns fatores, 
tais como a temperatura ambiente e a humidade relativa, 
devendo os valores ser os expressos no Quadro 1. 

Entre janeiro de 2003 e julho de 2006, a ARSLVT colabo-
rou num estudo pioneiro, em colaboração com o Instituto 
Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I.P. (INSA), fi nanciado 
pela Fundação Calouste Gulbenkian, cujo primeiro objetivo 
foi a identifi cação e determinação de trihalometanos e clora-
minas na atmosfera interior, em simultâneo com a avaliação 
de outros parâmetros ambientais passíveis de infl uenciar as 
condições no interior da piscina.

O estudo foi desenvolvido em sete piscinas de utilização 
coletiva da região de Lisboa e Vale do Tejo, tendo as amos-
tragens decorrido ao longo de dois anos. Os resultados mos-
traram que existem condições nas piscinas que podem indi-
ciar risco para a saúde dos trabalhadores e ocupantes, por 
exposição aos agentes químicos avaliados.

3.2. Vertente analítica
A vertente analítica do PVSP visa conhecer a qualidade da 
água dos tanques, através da realização de análises aos diver-
sos parâmetros de qualidade, as quais são realizadas na Uni-
dade Analítica de Apoio à Autoridade de Saúde, localizada 
no Centro de Saúde de Oeiras.

Os parâmetros microbiológicos avaliados são, no caso das 
piscinas de utilização coletiva, os referenciados pelo INSA e 
por outros documentos ofi ciais.

Para o caso das piscinas de empreendimentos turísticos e 
de hidroterapia e com fi ns terapêuticos, são os indicados no 
Decreto Regulamentar n.º 5/97, de 31 de março:

 − Germes totais 37º C (às 48 horas para piscinas de utilização 
coletiva, e às 24 horas para piscinas de empreendimentos 
turísticos, de hidroterapia e com fi ns terapêuticos);

 − Coliformes totais;
 − Escherichia coli;
 − Enterococos fecais;
 − Estafi lococos produtores de coagulase;
 − Total de estafi lococos;
 − Pseudomonas aeruginosa.

Os parâmetros físico-químicos avaliados no local são os 
seguintes: temperatura; cloro residual livre; cloro combi-
nado; e bromo total. Os parâmetros físico-químicos deter-
minados em laboratório são: pH; turvação; condutividade; 
oxidabilidade; cloretos; e amoníaco.

Quando são utilizados no tratamento da água desinfetantes 
derivados do ácido isocianúrico procede-se também à deter-
minação deste contaminante.

figura 3. Certifi cado anual de qualidade 
emitido pela ARsLVT.
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Seria desejável proceder à determinação de outros parâ-
metros, nomeadamente Legionella, no caso dos jacúzis, ou 
trihalometanos e cloraminas. No entanto, por restrições 
analíticas, tal não tem sido possível. 

Tendo como base todos os resultados analíticos de um ano 
civil, a Área Funcional de Engenharia Sanitária procede à 
avaliação global de todos os tanques, com base em critérios 
previamente estabelecidos, classificando cada um dos tan-
ques em:

 − Boa qualidade;
 − Qualidade aceitável;
 − Má qualidade.

Para que esta avaliação global seja o mais representativa 
possível da realidade, a aplicação destes critérios implica a 
existência de um número mínimo de resultados analíticos: 
cinco para piscinas cobertas e dois para piscinas ao ar livre.

A avaliação global dá origem a um certificado anual de qua-
lidade (Figura 3) no caso das piscinas de boa qualidade e 
de qualidade aceitável, emitido pelo DSP e remetido para os 
gestores das instalações para afixação. 

No ano de 2013 verificou-se que na região de Lisboa e Vale 
do Tejo, em termos qualitativos (Figura 4), os tanques 
ao ar livre dos empreendimentos turísticos foram os que 
apresentaram melhor qualidade (69%), seguindo-se os tan-
ques cobertos de utilização coletiva (61%), os tanques ao ar 
livre de utilização coletiva (60%) e os tanques cobertos dos 
empreendimentos turísticos (60%). Metade dos jacúzis de 
utilização coletiva, 46% dos tanques de hidroterapia e ape-
nas 33% dos jacúzis dos empreendimentos turísticos foram 
avaliados como sendo bons ou aceitáveis.

A Figura 5 retrata a evolução da qualidade da água dos 
tanques que são alvo de vigilância sanitária por parte da 
ARSLVT. É possível verificar que, nos últimos anos, as 
piscinas têm vindo a apresentar um decréscimo de qua-
lidade da água, situação que poderá eventualmente estar 
relacionada com a atual conjuntura económica, que torna 
a gestão deste tipo de instalações um desafio difícil de equi-
librar. Em 2013 apenas 60% dos tanques vigiados (com 
classificação) da região de Lisboa e Vale do Tejo foram 
considerados como adequados do ponto de vista da qua-
lidade da água.

3.3. Vertente epidemiológica
A vertente epidemiológica do PVSP avalia e sintetiza a infor-
mação existente, de forma a prevenir situações de risco para 
a saúde. Se os dados obtidos na monitorização forem de má 
qualidade ou existir conhecimento de problemas de saúde 
nos utentes ou nos trabalhadores ou se forem conhecidos 
riscos reais ou potenciais, é realizada a avaliação do risco 
associado. São tidos em conta o conhecimento dos aspetos 
construtivos da piscina, do equipamento e sistemas existen-
tes e da sua operação, dos reagentes e produtos químicos 
utilizados, e dos procedimentos, atuações de manutenção 
e operação do tratamento da água e da piscina em geral, e 
também as recomendações, deveres e obrigações e práticas 
dos utilizadores. Perante este acervo de informação a auto-
ridade de saúde avalia o risco para a saúde e determina as 
medidas de gestão do risco adequadas, que poderão con-
duzir ao encerramento total ou parcial da piscina.

4. conclusões
A experiência tem demonstrado a relevância do PVSP pois, 
no decorrer das nossas atividades, têm-se constatado insufi-
ciências em diversas áreas de conhecimento.

Deteta-se frequentemente que piscinas de utilização pública 
recém-construídas apresentam deficiências de construção 
que comprometem o seu funcionamento em termos de 
qualidade da água ou higiene das superfícies, dimensiona-
mento, funcionalidade ou risco de acidentes. Considera-se 
importante que os projetos de construção das piscinas sejam 
submetidos a parecer vinculativo por parte dos serviços de 
saúde, nos aspetos higio-sanitários.

No que respeita ao enquadramento técnico-normativo, 
apenas estão publicadas normas relativas aos requisitos de 
segurança em fase de projeto e de exploração em piscinas. 
No que se refere à qualidade da água e do ar, apenas existe a 
Diretiva CNQ n.º 23/93 e o Decreto Regulamentar n.º 5/97, 
de 31 de março, que não é aplicável a piscinas de utilização 
coletiva. Seria de extrema utilidade que fosse publicada 
legislação em matéria de qualidade da água para todas as 
tipologias de piscinas. 

Verifica-se o aparecimento no mercado de novos processos 
e produtos de tratamento e desinfeção da água, de limpeza 
e desinfeção de superfícies das piscinas. Se alguns são ple-
namente eficazes e constituem alternativas aos processos 
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tradicionais, outros não possuem bases credíveis de efi cácia, 
representando riscos para os utilizadores, pelo que seria 
recomendável a certifi cação dos processos de tratamento e 
dos produtos químicos por entidade competente, principal-
mente quando se trata de piscinas de utilização pública.
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Para mais informações:
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
Área Funcional de Engenharia Sanitária
Departamento de Saúde Pública
Tel.: +351 218425100
patriciap@arslvt.min-saude.pt
cdias@arslvt.min-saude.pt
ligia.ribeiro@arslvt.min-saude.pt
antonio.tavares@arslvt.min-saude.pt
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figura 4. Percentagem de tanques de qualidade boa ou aceitável na Região de Lisboa e Vale do Tejo em 2013.

figura 5. evolução da qualidade da água (boa ou aceitável) dos tanques vigiados pela ARsLVT.
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A Steelglass apresenta ao setor das 
piscinas uma inovação relevante nos 
sistemas construtivos, como resultado 
da combinação de técnicas distintas, 
elementos e materiais, os quais, no seu 
conjunto, representam uma evolução 
na construção de tanques. Trata-se do 
sistema Steelglass, uma união perfeita 
entre estrutura, impermeabilização e 
acabamento, que permite oferecer a maior 
garantia do mercado no que respeita à 
estanquidade do tanque da piscina: 25 
anos. Este sistema patenteado adequa-se 
tanto a novas construções como a obras de 
reabilitação e instala-se em apenas 12 dias.

SISTEMA 
CONSTRUTIVO 

PARA PISCINAS:  
COMBINAÇÃO 
DE AÇO, PVC E  

REVESTIMENTO 
VÍTREO
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A Steelglass faz uma verdadeira revolução no mercado das 
piscinas, uma vez que, não só garante a qualidade de todos 
os componentes, mas também assegura uma garantia vitalí-
cia para a estrutura e de 25 anos de estanquidade do tanque. 
Como sistema construtivo, oferece várias novidades exclusi-
vas no setor, tanto para piscinas novas como para renovação 
das existentes. Uma delas é a união da membrana de PVC 
com a pastilha, o que permite um acabamento perfeito e 
grande segurança. Outra é o tempo que demora a instalar, 
de aproximadamente 12 dias. A marca divide o seu conceito 
construtivo em três partes bem diferenciadas: estrutura, 
estanquidade e acabamento.

Estrutura
No sistema Steelglass, a estrutura da piscina, unicamente em 
aço, garante a resistência necessária para suportar a pressão 
da água. Trata-se de uma estrutura modular formada por 
painéis de aço de alto rendimento de 2 mm de espessura, 
galvanizados e plastificados (140 micras de ambos os lados). 
Estes painéis levam ainda um banho protetor nos cortes e 
perfurações, evitando qualquer problema de corrosão.

A resistência que oferece a estrutura é de 19 900 kg/m2, 
que se equipara à registada por um muro de betão de 45 
cm. É totalmente autossuficiente, o que quer dizer que não 
necessita do apoio do terreno para suportar a pressão. Outra 
vantagem é a do processo de fabrico do material, que garante 
a uniformidade da qualidade e oferece a referida resistência 
de 19 900 kg/m2, face aos 2000 kg/m2 que exerce a água 
sobre as paredes de uma piscina média standard.

Estanquidade
Um dos pontos fortes do sistema Steelglass é a estanquidade, 
a capacidade de a piscina evitar perdas de água. Para este 
efeito foi escolhida uma membrana de PVC flexível com 1,3 
mm de espessura. Esta membrana instala-se com dupla sol-
dadura por termodifusão. É totalmente impermeável e a sua 
flexibilidade permite adaptar-se aos eventuais movimentos 
do terreno.

Sendo o sistema mais utilizado pelos profissionais para ofe-
recer maior estanquidade a uma piscina, depósito ou cober-
tura, existem duas diferenças elementares entre a tecnologia 
Steelglass e as restantes. Em primeiro lugar, a membrana está 
totalmente fixada ao tanque da piscina, graças a um adesivo 
desenvolvido especificamente, e não pela pressão da água. 

Em segundo lugar, esta membrana não confere o acaba-
mento final da piscina, pelo que um dos inconvenientes que 
essa solução apresenta, a descoloração química e a sensação 
plástica ao tato, não acontecem numa piscina Steelglass.

Os acabamentos
No que respeita aos acabamentos do sistema, sobre a mem-
brana de PVC flexível fixada à estrutura é aplicado um 
adesivo, especificamente desenvolvido pela empresa, sobre o 
qual se instala o revestimento, que será o acabamento final: 
um revestimento vítreo ou pastilha. A Steelglass trabalha 
com pastilha de gama alta, unida entre si por malha de sili-
cone. Nas zonas de acesso utiliza-se pastilha antideslizante 
para evitar que os banhistas escorreguem. Aplica-se uma 
camada de reboco com elevado teor de resinas, o que confere 
um certo grau de flexibilidade e contribui para prolongar a 
durabilidade. Em vez de ser renovada a cada cinco anos, esta 
variação evita que esta operação de manutenção tenha que 
ser efetuada antes de dez anos. Finalmente, a construção da 
borda em pedra natural reconstituída com cores, a serem 
escolhidas de um ampla gama de opções. A borda é arredon-
dada para evitar cortes ou arranhões.

Para mais informação:
Steelglass
Vía Augusta, 29-31 - 08006 Barcelona (Espanha)
Tel.: +34 935 958 298 - www.steelglass.es

Painel de aço

Adesivo

Revestimento

Revestimento

Adesivo

Betão
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O sistema passo a passo
Instalação da estrutura
A estrutura modular Steelglass vem preparada à me-
dida, com todos os elementos de filtração projetados 
tendo em conta a melhor recirculação possível. O fun-
do da piscina constrói-se em betão de acordo com as 
determinações do cliente (Figura 1).

Membrana em PVC termosoldada
Depois de planear e construir a entrada ou acesso à 
piscina, procede-se à sua impermeabilização com uma 
membrana de PVC termosoldada. Desta forma, fica 
assegurada a estanquidade da estrutura e da rampa ou 
degraus de acesso e evitam-se junções que poderiam 
apresentar inconvenientes. De salientar que a membra-
na de PVC se encontra totalmente fixada à estrutura e 
fundo da piscina (Figura 2).

Revestimento com pastilha
De seguida procede-se à aplicação do revestimento 

com pastilha, que será fixo com adesivo BT300 de 1 
mm de espessura e que será o material de união entre 
a membrana e a pastilha. Adicionalmente, esta camada  
formará uma segunda camada estanque (Figura 3).

Borda, juntas e filtração
Coloca-se a pedra escolhida para a borda para, de se-
guida, se proceder à junção final do revestimento. Para 
tal, utiliza-se cimento branco de elevada resistência, 
resinado, que evitará o desgaste químico das juntas. 
Esta é também a fase em que será instalado e testado o 
sistema de filtração da piscina.

Enchimento e início de funcionamento
Procede-se, nesta fase, ao enchimento da piscina. Uma 
vez completo o enchimento dar-se-á então início fun-
cionamento dos equipamentos e verificação de todos 
os componentes. completada a fase final com sucesso, 
a piscina será entregue ao proprietário.

Figura 1. Instalação da estrutura modular. Figura 2. Impermeabilização com membrana de PVC termosoldada.

Figura 3. Revestimento vítreo em gresite. Figura 4. Instalação de remates e filtração.
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Área de wellness do hotel Fonte Santa

O hotel Fonte Santa, em Monfortinho, uma unidade hote-
leira do Grupo Ô Hotels & Resorts, situada junto à fronteira 
com Espanha e a 70 Km de Castelo Branco, em plena Serra 
da Penha Garcia, inaugurou recentemente uma área exclu-
siva de relaxamento e bem-estar.
Este espaço de wellness, desenvolvido pela MCM – Moreira, 
Cruz & Magalhães, tem por base uma casa de madeira, cons-
truída em abeto nórdico natural de 45 mm de espessura e 
dimensões exteriores de 4,0 m x 5,0 m, ficando totalmente 
integrada na paisagem natural.
No seu interior, encontramos uma cabina de sauna finlan-
desa e de banho turco pré-fabricada em acrílico. Estes equi-
pamentos têm como particularidade as suas frentes total-
mente compostas por envidraçados, sendo que a cabina de 
sauna acrescenta duas enormes janelas também envidraça-
das, que proporcionam, do seu interior, vistas privilegiadas 
e deslumbrantes para a Serra da Gata.

Área de wellness do hotel Fonte Santa

Caracterização e 
dimensões

Casa de madeira completa, em abeto 
nórdico de 45 mm.
4,0 m x 5,0 m

Sauna - Dimensões: 2,5 m x 2,5 m
- N.º de bancos: 3 a 2 níveis
- Calorífero

- potencia: 8 Kw
- marca: Harvia

- Sistema de som
- Sistema de cromoterapia

- 20 leds de cores
- controlo remoto

Banho turco - Dimensões: 2,5 m x 1,9m
- Gerador de vapor

- potencia: 9 Kw
- marca: Harvia

- Doseamento automático de essência 
(1 aroma)
- Sistema de som
- Sistema de cromoterapia
         - 20 leds de cores
         - controlo remoto

Concepção, fornecimento e montagem: MCM - Moreira Cruz 
e Magalhães.

MCM - Moreira, Cruz e Magalhães
Tel.: 225 074 800
www.mcmlda.pt

Mais informação
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Piscina particular
em Santo Tirso - Agrela

Dimensões Comprimento: 10,00 m
Largura: 5,00 m
Altura média: 1,65 m

Circulação Skimmers

Revestimento Mosaico cerâmico

Equipamento Filtro: Astralpool, modelo 
Cantabric
Meio filtrante: areia de 
sílica
Motor: Astralpool, 
modelo Glass Plus

Tratamento 
da água

Electrólise de sal 
NaturalChlor

Piscina particular em
Santo Tirso - Guimarei

Dimensões Comprimento: 10,00 m
Largura: 5,00 m
Altura uniforme: 1,50 m

Circulação Transbordo parcial

Revestimento Tela armada Alkorplan 
3000

Equipamento Filtro: Pentair, modelo 
Triton TR 100
Meio filtrante: vidro 
reciclado activado
Motor: Speck, modelo 
Badu 90-16

Tratamento 
da água

Electrólise de sal Zodiac
Correcção de pH Seko

Observações Robot Dolphin Zenit 30
Cobertura de lâminas 
Astralpool

ALG - Tratamento de Águas
Tel.: 252 861 305
www.alg.pt

Mais informação
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SCP apresenta as suas apostas para 2015 com destaque para a gama alargada ACTI 

A mais recente aposta da SCP é a sua 
gama alargada de produtos químicos 
para tratamento da água. Com a marca 
ACTI, a SCP espera atrair novos clien-
tes que valorizem a qualidade do pro-
duto.

Trata-se de uma gama extensa que 
atua em quatro vertentes: desinfeção e 
ação anti-algas; lim-
peza e invernagem; 
equilíbrio da água; 
e a função HP Pre-
mium (hipoclorito); 
e que permite ao uti-
lizador ter acesso a 
todo o tipo de produ-
tos específicos indi-
cados para resolver 
todos os problemas 
da água.

Desde a desinfeção com cloro, bromo 
ou oxigénio ativo, passando pela flocu-
lação, aos corretores de pH, algicidas 
e invernagem, a Gama Acti apresenta 

ainda produtos complementares para 
a limpeza, como é o caso dos produtos 
anticalcário e de limpeza de filtros e 
linhas de água, ou os anti-espuma, por 
exemplo.

A Acti, não só disponibiliza produ-
tos vocacionados para a piscina, como 
também para os não menos importan-
tes spas, oferecendo soluções que, não 
só melhoram o aspeto e qualidade da 
água, mas também asseguram a sani-
tização da mesma. Adicionalmente, 
apresenta uma linha de produtos em 
kit, pensada para uma limpeza com-
pleta e efetiva.

Aos uti l izadores 
interessados, a SCP 
permite efetuar o 
download do “Pro-

grama de análise química da água” 
(exclusivo SCP), que permitirá obter 
as informações acerca dos produtos 
e respetivas dosagens adequados aos 
problemas a tratar.

Cobertura Deepso
Esta cobertura da Abriblue é a mais 
recente novidade da marca líder euro-
peia. Automática e totalmente inte-
grada no ambiente da piscina, é uma 
opção completa que proporciona os 
benefícios da segurança sem compro-
meter o aspeto exterior da zona de ba-
nhos.

A estrutura é completamente inte-
grada e invisível, permitindo uma aber-
tura fácil e sem esforço. Está de acordo 
a norma NF P 90-308, o que atesta a 
sua qualidade e conformidade com as 
regras de segurança europeias.

Trata-se, também, de uma solução 
económica, que permite um maior 
equilíbrio térmico para uma maior 
utilização da piscina, logicamente com 
um menor custo associado.

Uv spectrum
O UV Spectrum é um equipamento de 
tratamento ultravioleta para a água da 
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piscina. Tecnologicamente avançado, 
permite eliminar cloraminas, bac-
térias e outros agentes prejudiciais 
à saúde humana, contribuindo para 
a higiene da água. Isto resulta numa 

água muito mais 
clara e de quali-
dade, melhorando 
muito a experiência 
do banho. Robusto 
e duradouro, tem 
um baixo custo de 
manutenção, o que 
o torna um apare-
lho altamente fun-
cional.

O UV Spectrum 
deverá ser utli-
zado como com-
plemento de outro 
tipo de sanitização, 
c om o  o  c l oro, 
bromo ou oxigénio 
ativo, por exem-
plo, uma vez que 
permite baixar os 
níveis prejudiciais 
daqueles agentes.
Com aprovação 
CE, este equipa-

mento tem uma pressão máxima de 
funcionamento de 3 bar, voltagem e 
frequência de 120-240 V/60 Mhz e 
funciona em piscinas até um máximo 
de 100 000 l.

e@sport, o futuro da gestão desportiva

Em finais de 2013, a CEDIS lançou 
uma aplicação que traz uma nova 
dinâmica e funcionalidades ino-
vadoras ao mercado de gestão des-
portiva nacional.

O Software-as-a-Service é um 
modelo de fornecimento de soft-
ware on-line em que os clientes 
utilizam programas através da 
Internet. O SaaS obriga ao paga-
mento de uma subscrição para que 
o cliente possa ter acesso aos ser-
viços prestados diretamente num 
browser através da nuvem (cloud), 
uma lógica contrária àquela que 
tem imperado.

O e@sport é uma aplicação total-
mente web que pode ser usada em 
qualquer parte e que, através de 
um tablet ou smartphone, permite 
uma ligação constante à instalação 
do cliente. Entre as principais ino-
vações destacam-se o sistema de 
fidelização, com atribuição de pon-
tos ao sócio que, posteriormente, 
podem converter-se em prémios e/
ou descontos; o sistema Prospects 
– potenciais clientes – inovador 
(divisão em Cold Prospects, Warm 
Prospects e Hot Prospects); a inte-
gração com o Facebook; e o log in 
de profissionais, onde é possível 
fazer a avaliação e prescrição do 
exercício físico de forma rápida e 
interativa com o sócio.

A integração com o Facebook 
permite que o sócio possa visua-
lizar o mapa de projetos da insta-
lação desportiva, aceder à rede de 
sócios com visualização de mem-

bros agregados ao sócio gestor, 
com indicação de percentagem de 
desconto, e solicitar um contacto 
por parte da instalação desportiva.
A Cedis considera que esta apli-
cação representa, seguramente, o 
futuro do software de gestão des-
portiva para o século XXI.

Cedis
Tel.: 219 676 620
www.cedis.pt

Mais informação

SCP Pool Portugal
Tel.: 219 199 500
www.scpeurope.pt
www.acti-chemical.com

Mais informação
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AstralPool MAC, a estrela da Fluidra no mercado

A Fluidra apresenta o Astral-
Pool MAC, um equipamento 
de “inteligência avançada” para 
o controlo total da piscina que, 
garante a marca, é uma autêntica 
revolução para o setor. Novidade 
mundial, o AstralPool MAC con-
quistou uma menção honrosa no 
Red Dot Award Product Design 
2013.

Trata-se de um equipamento 
avançado de controlo e manu-
tenção total da água da piscina. 

Para além de ser um produto inovador, signifi ca um novo 
conceito na forma de entender e gerir a piscina.

O AstralPool Mac facilita o controlo total e intuitivo da 
piscina graças ao seu soft ware inteligente Smart Manager, 

o qual permite 
ajustar todos os 
parâmetros da 
piscina (nível de 
efi cácia, fi ltração, 
dosagem, tempe-

ratura, etc.) por 
meio de um visor 
com ecrã tátil. O 
Smart Manager 
incorpora dois 
pro g r am a s  d e 
controlo da piscina: um de nível mais básico, automatizado, 
para o proprietário, e um programa avançado para o profi s-
sional da piscina, apenas acessível mediante um código de 
segurança.

Ao utilizador basta simplesmente introduzir no sistema as 
características da piscina (tamanho, número de utilizadores, 
ambiente, horários de funcionamento, etc.) para que o soft -
ware adapte automaticamente os parâmetros de trabalho às 
necessidades da mesma. Além disso, AstralPool MAC pode 

gerir-se remotamente 
via Wi-Fi.

O AstralPool MAC foi reco-
nhecido nos Red Dot Award, um 
dos prémios de design mais prestigio-
sos a nível mundial, outorgado aos produtos lançados nos 
dois anos anteriores que demonstrem superioridade entre 
um total de nove itens, nos quais se inclui a inovação, a fun-
cionalidade, a ergonomia, a ecologia e a durabilidade.

Este equipamento foi desenvolvido para piscinas até 80 m3, 
novas ou já existentes. Garante a máxima efi ciência, conse-
guindo poupança energética até 50%, de 90% de produtos 
químicos e de 50% em lavagens de água em relação às pis-
cinas controladas de maneira convencional. O AstralPool 
MAC é composto por dois módulos de tamanho reduzido 
(74,5 cm x 99,5 cm x 66,5 cm), compactos, leves 
e fáceis de transportar e instalar.

Gama top access renovada com 
o sistema de navegação GYRO
A AstralPool apresentou o novo 
sistema de navegação GYRO o 
qual, em conjunto com os desen-
volvimentos do soft ware do robô, 
garantem um rendimento supe-
rior em qualquer tipo de piscina. 
O novo sistema será integrado nos 
seguintes modelos: Max+3 e Max+5 
PRO; Pulit Advance +3, 5, 7 e 7 DUO; e 
Hurricane 3, 5, 7 e 7 DUO. Tal signifi ca, de acordo a empresa, 
que a tecnologia de uma piscina coletiva está também dispo-
nível para uma piscina residencial. A difusão desta tecnolo-
gia em dispositivos móveis faz sentido em piscinas familiares 
a partir do momento em que garante um percurso ótimo e 
toda a efi ciência que qualquer uti-
lizador poderia exigir.

Mais um passo rumo à 
efi ciência energética
Viron é a nova gama de bombas 
de baixo consumo e velocidade 
variável adaptáveis a qualquer pis-
cina residencial, equipamento de 
fi ltração e orçamento. As bombas 
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foram cuidadosamente 
desenhadas para garan-
tir um funcionamento 
fácil e uma vida útil superior, 
mesmo nas condições de tra-
balho mais exigentes. O fabricante 
realça os materiais de elevada qua-
lidade e resistência (aço inoxidável AISI 
316, plásticos de alta resistência e juntas de 
silicone de alta qualidade). De salientar as oito estre-
las na classificação Energy Rating de eficiência energética.
O ecrã de cristais líquidos mostra claramente as rotações 
do motor e permite o ajustamento dos tempos de entrada 
em funcionamento, caudal e velocidade. Apresentam um 
temporizador fácil de utilizar e permitem fixar até quatro 
períodos diários com diferentes ajustamentos de velocidade 
para garantir um caudal perfeito para cada piscina.

Três velocidades pré-programadas de fábrica podem ser 
selecionadas com o premir de um botão. A velocidade pode 
ajustar-se para otimizar o fluxo de água e adaptar-se à forma 
da piscina, ao tamanho, tipo de construção e de aspiradores 

hidráulicos. O seu funcionamento silencioso garante 
um nível sonoro 75% inferior ao de uma bomba 

de piscinas de velocidade única. A energia 
consumida para a mudança de velocidade 

e ajuste do caudal é 85% inferior à que é 
necessária para realizar a mesma ope-
ração numa bomba convencional.

Por estes motivos, a bomba Viron 
da AstralPool necessita de menos 

90% de energia do que um 
bomba convencional 

para garantir o seu 
f u n c i o n a m e n t o , 

reduz a emissão de 
gases com efeito 
de estufa até 90% 
e pode represen-
tar uma pou-
pança anual de 
900 € na fatura 
da energia.

A gama é com-
posta pelos mode-

los Viron P320 e 
Viron P600. O pri-

meiro é o mais indicado para piscinas 
familiares de tamanho médio. Garante 
um caudal suficiente para a contra-lava-
gem dos filtros de areia até 800 mm ou 
30’’ de diâmetro. Já o segundo, asse-
gura a empresa, é ideal para piscinas 
de maior dimensão, onde é necessário 

movimentar um caudal consideravel-
mente maior.

Lumiplus Design, a tecnologia led
mais avançada
Os Lumiplus Design, da AstralPool, são os primeiros focos 
subaquáticos fabricados com a tecnologia In Mold Decora-
tion, que consiste numa lâmina de plástico com o efeito de 
aço inoxidável. Trata-se de uma inovadora família de proje-
tores para iluminação subaquática que combina tecnologia 
led mais eficiente e avança com design inovador, também este 
distinguido nos Red Dot Awards, em 2014. Os acabamentos 
disponíveis são Pure White (branco) e Inox Effect.

A sua aparência e dimensões, com diâmetro inferior ao do 
projetor PAR56 LED, fazem com que os Lumiplus Design se 
integrem perfeitamente na superfície da 
piscina e lhe confiram um toque dis-
tinto. Os leds estão orientados para 
o fundo da piscina para diminuir 
a contaminação luminosa no 
exterior. Por outro lado, repre-
sentam uma eficiência lumi-
nosa e poupança energética de 
45% face a outros projetores 
da mesma gama existentes no 
mercado. Os LumiPlus Design 
estão disponíveis em versões RGB, 
Branco e RGB-DMX, sendo compa-
tíveis com todos os sistemas de controlo 
LumiPLus Eco, Top, DMX e LED APP da AstralPool.

Fluidra Portugal
Tel.: 214 444 720
www.fluidra.pt
www.astralpoolmac.com

Mais informação
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Certikin apresenta Care Pods da CTX

Porque a piscina é para desfrutar, a 
CTX desenvolveu um novo produto 

multifunção que 
previne três dos 
seus principais 
problemas: a tur-
bidez da água; o 
desenvolvimento 
de algas; e a for-
mação de espuma. 
A Certikin, que 
representa o pro-

duto em Portugal, afirma que as vanta-
gens do Care Pods são infinitas porque, 
além de ter um efeito imediato, o seu 
formato em filme hidrossolúvel faz com 
que se ative em poucos minutos, e a sua 
eficácia a longo prazo permite esquecer 
a manutenção por mais tempo.

Trata-se de uma solução compatível 
com todos os sistemas de desinfeção, 
como cloro, bromo, oxigénio, eletrólise 
de sal ou equipamentos de ultravioletas. 
Cada pack contém quatro Care Pods 

em formato de filme hidrossolúvel. A 
empresa recomenda a colocação de um 
Care Pod por semana no interior do 
skimmers em piscinas com 50 m3.

Certikin
Tel.: 219 154 690
www.certikin.com

Mais informação

Desumidificadores DESHU HPE+ da ETT de elevada eficiência energética

Uma piscina interior requer uma unidade própria de trata-
mento do ar que garanta a ventilação e a desumidificação do 
ar, de forma a controlar a humidade causada, na sua maior 
parte (70%), pela evaporação. Sem este sistema, os níveis 
elevados de humidade causam diversos problemas, incluindo 
a condensação nas superfícies frias e a corrosão de algumas 
estruturas. Ao mesmo tempo, esta unidade será responsável 
por controlar a temperatura da nave da piscina e a qualidade 
do ar interior.

A desumidificação é uma exigência em piscinas cobertas, 
sendo que a sua necessidade varia consoante a temperatura 
da água e a agitação por parte dos banhistas. As unidades que 
melhor garantem a economia de energia são as bombas de 
calor desumidificadoras que, pelo seu princípio de funciona-
mento, aproveitam o calor latente produzido no processo de 
desumidificação para o reaquecimento do ar ou restituem o 

calor em excesso para a água da piscina, obtendo assim um 
excelente desempenho energético.

A larga experiência da ETT neste segmento de mercado 
e um estudo detalhado das necessidades ambientais especí-
ficas (humidade, temperatura, ventilação, qualidade do ar, 
remoção de cloraminas) contribuíram para o desenvolvi-
mento da nova gama, capaz de reduzir o custo da fatura de 
energia do edifício e aumentar o conforto dos utilizadores.
A nova gama HPE+ dos desumidificadores ETT, repre-
sentada em Portugal pela Climaconforto, é uma excelente 
solução, não só para novos projetos como para a remode-
lação dos sistemas de tratamento de ar de piscinas existentes.
Composta por 12 modelos com caudais de ar até 45 000 
m3/h e uma capacidade de desumidificação até 135 kg/h 
apenas por sistema frigorífico (compressores), estas unidades 
estão equipadas com motores do tipo plug-fan eletrónico e 
recuperador de calor Ar-Ar do tipo heatpipe. São unidades 
compactas e fornecidas prontas a funcionar. Construídas 
em alumínio, de modo a oferecerem uma alta resistência à 
intempérie (20 anos de garantia anti-corrosão na estrutura) 
destinam-se, tanto a instalação no exterior como no interior. 
No verão, ou sempre que as condições interiores o exijam, a 
unidade poderá funcionar no modo de arrefecimento com 
prioridade à recuperação do calor total da água da piscina.

Climaconforto
Tel.: 223 720 392 - www.climaconforto.pt

Mais informação
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Produtos de tratamento da água das piscinas de alta qualidade e elevado rendimento

A BEHQ nasceu há mais de 25 anos 
fruto da experiência de um grupo de 
profissionais no sector da química da 

água. É uma empresa de referência, 
especializada no fabrico de produtos 
para o tratamento da água das piscinas 
e de coberturas têxteis. É preocupação 
da empresa colocar sempre ao alcance 
dos clientes profissionais uma equipa 
de técnicos qualificados, permitindo 
uma boa gestão e prestando assessoria, 
para o que dispõe de uma ampla rede 
comercial e um serviço técnico eficaz.

A BEHQ fabrica a conhecida marca 
Piscimar, há muitos anos consolidada 
no mercado. A empresa destaca a linha 
Piscimar All Stars, um conjunto de quí-
micos de alta qualidade e elevado rendi-
mento, concebidos para solucionar pro-
blemas da água de uma forma rápida e 
eficaz. A sua ação no mercado também 
se distingue pelo fabrico da gama espe-
cial Piscimar de eletrólise salina. Além 
dos produtos químicos, a sua atividade 

estende-se à distribuição de todo o tipo 
de kits de análise, fotómetros, bombas, 
filtros, eletrólise salina e bombas de calor.

Destaque ainda para o facto de esta 
empresa, com sede em Barcelona, dispor 
de uma academia própria, a Hydroline 
Pool&Spa Academy, que ministra um 
extenso programa de cursos renovado 
anualmente,  Refiram-se, no âmbito 
do programa de formação, os cursos 
de química da água, eletrólise salina, 
reparações de limpa-fundos, técnicas de 
venda, montagem de lâminas armadas, 
bombas de calor e doseamento.

Eletrolisador tudo-em-um com tecnologia de ponta

A empresa australiana Davey e sua subsidiária Monarch Pool 
Systems apresentam eletrolisador e desinfetante ProMaticTM 
MKII, um equipamento desenvolvido para manter a piscina 
limpa a cristalina durante todo o ano. Destinado a aplicações 
em piscinas residenciais, acima do solo ou enterradas, até 
120 000 l e swim spas de grande dimensão, este equipamento 
é um “tudo-em-um” inteligente simples de instalar, fácil de 
operar e de utilização segura para uso em piscinas de maior 
dimensão.

O ProMaticTM MKII apresenta-se com fonte de alimen-
tação e célula “tudo-em-um”; programador digital duplo para 
configuração rápida e fácil; ecrã digital de grandes dimensões, 
iluminado com leds, para leitura fácil e rápida; e tecnologia 
de autolimpeza Wiper. Das suas características destaca-se a 
ainda adequação a bombas de filtração de baixo fluxo, energe-
ticamente eficientes, e a utilização de materiais com resistên-
cia à corrosão e raios UV. O ajuste da saída de cloro para a pis-
cina mediante a temperatura da água é feito automaticamente.

De salientar igualmente propriedades como o modo Boost 
para alturas de presença de muitos banhistas ou de utilização 
intensa da piscina; indicador de sal na água (Baixo, OK, Alto); 

detetor de fluxo integrado, para a 
eletrólise, em caso de inexistência 
de fluxo, prevenindo a acumulação 
de gases perigosos; a proteção da 
bomba cut-out aos 20 minutos de 
ausência de fluxo; o modo de contra-
-lavagem para uma operação segura 
quando se efetua o backwash e lim-
peza do filtro; o modo Cobertura 
Manual com opção Auto, que per-
mite reduzir a produção de cloro em 
20% quando ativa; e a possibilidade 
de instalação vertical ou horizontal 
dos modelos de 12 e 24 gramas.

Monarch Pool Systems Ibérica
Tel.: +34 916 850 840
www.monarch-pool – www.davey.com.au

Mais informação

BEHQ
Tel.: +34 938 465 336
www.behqsl.com

Mais informação
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História das Piscinas 
e das suas Condições 
Sanitárias

Por:    Vitorino de Matos Beleza

Editado em 2014, este é mais um legado 
de Vitorino de Matos Beleza, do seu 
incansável trabalho de investigação, 
sempre acompanhado de partilha de 
conhecimento que dele resulta, e que 
tantos contributos para a melhoria da 
qualidade do sector tem trazido. Desta 
vez estamos perante um trabalho muito 
especial, a que o autor dedicou muito 
de si. Algo que deveria ter vindo a ser 
uma dissertação de doutoramento, mas 
cuja substância o impressionou tanto, 
que acabou por seguir outro rumo: «A 
sua história [das piscinas] tem um con-
teúdo humano, social e religioso que 
me impressionou tanto que me levou 
a ultrapassar o objetivo inicial, huma-
nizando-a, passando pela sua história e 
pela atitude que o Homem lhe dedicou. 
Um trabalho apaixonante!» Uma obra 
que faz, efetivamente, História.

Osminergia
Tel.: 220 161 412
www.osminergia.pt

Manual de Boas Práticas 
em Piscinas e Parques 
Aquáticos

Por:  Vitorino de Matos Beleza, Rosária 
Santos, Marta Santos, Marta Pinto 
Baptista e Sofia Fernandes

Repetindo uma frutuosa parceria 
que esteve na génese do projeto de 
regulamento técnico-sanitário de 
piscinas de uso público, apresentado 
em 2009, Vitorino de Matos Beleza 
e a APP – Associação Portuguesa de 
Piscinas juntaram-se novamente para 
fazer nascer, há poucos meses, outro 
documento de referência para o sector: 
o Manual de Boas Práticas em Piscinas 
e Parques Aquáticos. Rosária Santos, 
Marta Santos, Marta Pinto e Sofia 
Fernandes acompanharam Vitorino de 
Matos Beleza na autoria deste manual, 
colmatando uma lacuna existente e ofe-
recendo um instrumento de trabalho 
de grande utilidade aos profissionais do 
sector: um manual que concentra e sis-
tematiza as regras para a boa condução 
de instalações aquáticas.

Osminergia/APP - Associação
Portuguesa de Piscinas
Tel.: 217 923 700
www.apppiscinas.pt

Exercício, Saúde e Cultura 
de Fitness – Realidade e 
Mitologia

Por: Francisco Sobral

Exercício, Saúde e Cultura de Fitness – 
Realidade e Mitologia é o primeiro título 
da nova Coleção Athlema, da Editora 
Visão e Contextos, que visa publicar 
ensaios de dimensão reduzida sobre 
temas relacionados com o desporto. 
O lançamento do livro, em Dezembro 
último, foi feito no Comité Olímpico de 
Portugal, sendo que se recorre a uma 
citação do seu presidente, José Manuel 
Constantino, para aqui o apresentar: 
Francisco Sobral expõe os riscos e as 
contradições de uma tendência estéril 
de fundamentos, valores e estruturas, 
alertando-nos para os seus efeitos na 
incongruência entre a menorização 
social e política da educação física e do 
desporto e a crescente responsabilidade 
que sobre eles cai na prevenção e com-
bate aos desafios da saúde pública.

Edições Visão e Contextos
Tel.: 217 540 191
www.omniserviços.pt
ISBN: 978-989-97760-9-8
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www.idesporto.pt 

O Instituto Português do Desporto e da Juventude é o organismo responsável 
pela execução da política definida para as áreas do desporto e da juventude, 
com competências particulares ao nível da fiscalização do cumprimento das 

leis, regulamentos, normas e requisitos técnicos aplicáveis no âmbito das suas 
atribuições, bem como da emissão das autorizações, licenças, certidões e cre-
denciações legalmente previstas. Mas é muito mais do que isto, uma vez que 

toda uma sorte de programas e ações têm o apoio ou a iniciativa do instituto. 
Por esse motivo, a atividade do IPDJ deve ser de acompanhamento constante 

por parte dos agentes do sector. Uma forma de o fazerem é precisamente 
através do site do instituto, do qual destacamos a secção de legislação, mas 

também as ligações para todas as outras vertentes da sua atividade.

www.base.gov.pt

«O Código dos Contratos Públicos regula os procedimentos obrigatórios 
para a formação de contratos públicos e estabelece ainda um regime aplicável 

à execução dos mesmos», pode ler-se no portal BASE, o «portal na Internet 
dedicado aos contratos públicos, que agrega informação sobre contratação 

pública». A partir daqui, o cibernauta pode ainda entrar no Observatório das 
Obras Públicas. A monitorização criteriosa deste site proporciona oportuni-
dades de negócio, mas não só, uma vez que o BASE: centraliza a informação 
sobre os contratos públicos celebrados; publicita, entre outros, o lançamento 

de concursos e de outros procedimentos de contratação, a celebração de con-
tratos e eventuais sanções aplicadas por infrações ao código; divulga conteú-
dos técnicos e legislação relevante; e aproxima as instituições do cidadão, na 
medida em que estimula a observação e o conhecimento da despesa pública 

efetuada, como nos é ali anunciado.

loule2015.com

Loulé Cidade Europeia do Desporto 2015 tem o seu site próprio. 
O maior município algarvio possui um número impressionante de 
infraestruturas, de entre as quais se destacam os 13 campos de golfe 
que lhe permitiram a eleição como o melhor destino turístico de golfe 
da Europa, as piscinas de Quarteira e o Estádio do Algarve. No site 
oficial desta capital do desporto, os interessados poderão conhecer 
todo um conjunto de informações relevantes sobre todo o processo 
que começou com a candidatura do município, sobre o seu parque de 
infraestruturas desportivas e sobre o programa de iniciativas, entre as 
quais encontramos algumas extremamente mediáticas, como o rally 
de Portugal, o masters de golfe ou a volta ao Algarve em bicicleta.
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Um parceiro estratégico deu vida a uma rede da imprensa especializada de referência.
Revistas que, dia após dia, analisam e contam a história e a evolução do setor.

International Pool & Spa Aliance é uma forma segura de se movimentar 
e orientar no mercado internacional da piscina.

ITÁLIA
PISCINE OGGI
Mr. Roberto Maestrami
rmaestrami@ilcampo.it
www.piscineoggi.com

FRANÇA
L’ACTIVITE PISCINE
Ms. Nathalie Le Roux
n.leroux@ed-messignac.com
www.cote-piscine-mag.com

INGLATERRA
POOL & SPA SCENE
Ms. Tracy Rolland
info@poolandspascene.com
www.poolandspascene.com

ESPANHA
PISCINAS HOY
Mr Eduard Lázaro
e.lazaro@onedrop.es
www.piscinashoy.es

RÚSSIA
BANBAS
Ms Olga Chistyakova
banbas2012@yandex.ru
www.banbas.ru

International Pool & Spa Press Alliance

O MELHOR CAMINHO 
PARA ENTRAR NO MERCADO 
INTERNACIONAL DA PISCINA
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A SUA PISCINA GOSTA DA ZODIAC
COMPROVE-O

www.zodiac-poolcare.pt
Tel. 213 502 573
e-mail: info.poolcareportugal@zodiac.com
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