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EDITORIAL6 PISCINAS e
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

O país, a economia, o turismo e as piscinas e spas vivem tempos primaveris. Depois do longo 
inverno, são mais do que legítimas as expectativas de mudanças positivas, de desenvolvimentos 
alegres, daquela sensação de progresso e retribuição que tanto tem faltado em anos mais recentes.

Deixar para trás o sabor amargo dos esforços inglórios é o desejo dos empresários e profissionais que 
reagem às adversidades e encontram formas de criar e aproveitar oportunidades para desenvolver a 
sua atividade. E, quando os sucessos começam a acontecer, tal como a chegada da primavera despois 
do inverno, eles tornam-se mais saborosos.

Ao publicarmos esta nova edição, testemunhamos exatamente isso. O setor está particularmente 
ativo e reativo, no bom sentido, na conjuntura atual. Um conjunto de elementos ditou que os agentes 
económicos tivessem que intensificar a sua atividade. Novos documentos normativos vêm alinhar 
procedimentos e apresentar métodos que enquadram a atividade, os produtos, os equipamentos 
e os serviços. O país turístico não pára de crescer, para lá das expectativas de muitos, e esse é um 
fator que contribui positivamente para o setor das piscinas e instalações aquáticas. Novas empresas 
chegam ao mercado e todos os anos apresentam catálogos melhorados, mais completos e com mais 
soluções.

Além do mais, piscinas e instalações aquáticas são um fator de saúde e bem-estar. Por esse motivo, 
generalizam-se os equipamentos da área do wellness e multiplicam-se as soluções para o desenvolvi-
mento de uma atividade física ou desportiva em meio aquático.

Todos estes aspetos traduzem um esforço de adaptação e de investimento, que também tem sido a 
realidade do setor. Certo é que, durante este inverno, profissionais e empresas do setor não estiveram 
apenas à espera que aquele passasse. Foi certamente árduo o trabalho para chegar à época alta da 
atividade e estar em condições de responder positivamente.

Isto porque o sector das piscinas é como descreve a frase de Vítor Hugo. O inverno pode cobrir a sua 
cabeça, mas uma eterna primavera vive no seu coração.

Helder Barbosa
Diretor de Publicações

Uma eterna primavera no coração
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8 NOTÍCIAS

Todos os caminhos vão dar à Eurocover

2017 marca uma etapa totalmente nova na vida da Eurocover. 
Nova fábrica, novos escritórios, a apresentação de um show 
room e uma nova plataforma eletrónica para a interação com 
o mercado, apoiada por um centro de atendimento e por uma 
nova atividade comercial, são fatores mais do que suficien-
tes para que deles falemos com mais detalhe. No entanto, a 
grande novidade e a mais importante é o reforço da presença 
da empresa junto dos seus clientes e parceiros, a quem todas 
estas mudanças são dirigidas. Trata-se de criar mecanismos 
para que todos, empresa e parceiros, clientes, instaladores e 
utilizadores finais possam acompanhar o mercado e a sua 
evolução. Em entrevista à Piscinas e Instalações Desportivas 
Hoy, Ana Bernardo, gestora da empresa, explica que estas 
mudanças «decorrem do crescimento natural das empresas. 
Fizemos 10 anos há precisamente um ano atrás e desde essa 
altura começámos a preparar-nos para estar totalmente a par 
das necessidades do mercado».

Crescer com qualidade
«Tivemos necessidade de mudar as instalações fabris, mas 
também as administrativas, de forma a criarmos uma maior 
abertura ao exterior. Concretamente, com uma loja que é 
principalmente um show room dirigido aos nossos clientes, 
que são os nossos distribuidores e instaladores. No mercado 

das piscinas é muito importante haver um sítio para expor-
mos os nossos produtos – uma vez que nós fabricamos, mas 
não instalamos – e, dessa forma, ter um melhor contacto com 
os nossos clientes, para quem faz todo o sentido este tipo de 

A equipa da Eurocover na nova fábrica no Carregado, que permite mais do que 
duplicar a capacidade de produção e, dessa forma, reforçar a presença da empresa 
na Península Ibérica.

Plataforma eletrónica
e centro de atendimento
A Eurocover apresentará em abril uma nova plataforma eletró-
nica ao mercado das piscinas. Todo um trabalho de recolha de 
informação, sistematização e organização está prestes a ser dispo-
nibilizado numa área exclusiva. «Trata-se de um trabalho que era 
feito “de forma manual” e que foi passado para uma plataforma 

eletrónica através da qual, nós e os nossos clientes 
e parceiros, podemos estabelecer uma interação 
profissional, acedendo a conteúdos de trabalho, 
fazendo pedidos de orçamento ou submetendo as 
encomendas recebidas diariamente nas suas lojas», 
explicou Ana Bernardo.
Mas esta plataforma será apenas mais um instru-
mento de melhoria da relação da empresa com os 
seus parceiros. Não pretende ser um desvio das vias 
normais. Pelo contrário, a interação através da pla-
taforma será valorizada e apoiada pelos serviços da 
empresa, particularmente as visitas ao show room 
e, muito especialmente, o novo serviço de aten-
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apresentação», indica Ana Bernardo, explicando que «quise-
mos reorganizar espaços e estar preparados para crescer com 
qualidade».

«Por um lado as infraestruturas, por outro, a área comercial 
e de marketing. E, no âmbito do marketing, mas relacionada 
também com a parte operacional do nosso trabalho, estamos a 
criar uma plataforma eletrónica para os nossos clientes, a qual 
estará on line e operacional já em abril. Para além de pequenas 
novidades que vamos lançando, essencialmente desenvolvi-
mentos dos produtos, detalhes que vamos incorporando fruto 
das reações e necessidades dos nossos clientes, a grande novi-
dade é esta presença da Eurocover junto dos clientes, na rua, 
na loja, na Internet com a plataforma interativa, à distância de 
um clique e sempre com o apoio do nosso atendimento. Se os 
clientes precisam de nós, inclusivamente à noite, para locali-
zar a sua encomenda ou confirmar uma informação – e nós 
sabemos que muito do planeamento no mercado das piscinas, 
sobretudo em época alta, é feito à noite e a gestão do tempo 
é difícil – nós estamos presentes com todas estas propostas, 
apresentadas para facilitar a vida de todos.»

Costureiros à medida
No mercado das piscinas e instalações desportivas, a Euro-
cover apresenta uma oferta dividida em três grupos de 
materiais: térmicos, de proteção e de segurança, assim como 

produtos comple-

mentares que servem necessidades distintas. «Linha geral, 
trabalhamos com materiais térmicos, materiais que ficam 
acima da linha da água, que permitem aquecer mais a água 
ou não deixam que esta atinja uma temperatura excessiva, 
que reduzem a evaporação – basicamente, todos os produtos 
desempenham esta função de eliminar a evaporação quase na 
totalidade. Temos também materiais de proteção, importan-
tes do ponto de vista da proteção da água contra a sujidade 
e poluição. Falamos já de materiais diferentes no seu fabrico, 
na forma de serem trabalhados e nos dados de medição 
necessários para concretizar o produto final. Temos também 
materiais cuja segurança é a função principal, também estes 
com desempenho térmico e de controlo da sujidade. Adi-
cionalmente, com o objetivo de garantir maior segurança de 
crianças e animais, também fabricamos vedações, tudo em 
material têxtil, que é a nossa matéria-prima principal e onde 
nos distinguimos melhor. Como produtos complementares, 
comercializamos os enroladores, para se fazer o melhor uso 
das diferentes coberturas, nas versões manuais e automáticas. 
E esta é outra novidade que vamos apresentar este ano. Se 
antes tínhamos quase exclusivamente versões manuais, este 
ano teremos quase toda a nossa oferta com possibilidade de 
operação automática», referiu Ana Bernardo. «Nesta época 
que agora começa, teremos em funcionamento a nossa pla-
taforma eletrónica e o novo catálogo no mercado, com todas 
estas novidades e uma linguagem um pouco mais comercial, 
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essencial para o desenvolvimento desta 
relação. «Pensamos que podemos faci-
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mais simples do dia-a-dia. 
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e que necessitam de um 
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fazê-lo rápida e facilmente. 
Entram no nosso sistema 
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orçamentos ou a confirmação de um 
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com o objetivo de comunicar também com o cliente final e, 
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mos para os nossos clientes na área reservada da plataforma.»
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cinas municipais, que são os locais onde se gasta mais ener-
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Eurocover
Tel.: 211 450 999
www.eurocover.pt

Mais informação
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Aqua Industrial Group chega a Portugal

A Aqua Industrial Group está agora presente em Portugal 
com uma plena estrutura operacional. E foi neste contexto 
que a empresa reuniu, no passado dia 24 de março, cerca de 
150 convidados, para um encontro simultaneamente pro-
fi ssional e descontraído, em ambiente de convívio, onde se 
procedeu à devida apresentação da empresa e dos seus pro-
fi ssionais, dos seus principais produtos e equipamentos e, 
ainda, onde foram dadas explicações e feitas demonstrações 
técnicas, tanto por colaboradores da Aqua como por especia-
listas de empresas parceiras de negócio.

Gama completa com fi abilidade e durabilidade
Isto porque é ponto assente da empresa disponibilizar ao 
mercado nacional uma gama completa de produtos e equi-
pamentos para o setor das piscinas e instalações desportivas, 
de elevados padrões de qualidade. Neste sentido, nos poucos 
casos em que uma categoria de produtos ou equipamentos 
não é produzida internamente, a Aqua faz questão de apre-
sentar uma solução de qualidade de um parceiro selecionado. 
A oferta da empresa desenvolve-se em quatro vertentes: tra-
tamento de águas domésticas e industriais; produtos e equi-
pamentos para piscinas; doseamento químico; e produtos e 
equipamentos de parceiros de negócios, com vista à disponi-
bilização de uma oferta global, de que são exemplo o sistema 
de tratamento UV e a membrana texturada com relevo, tam-
bém em destaque no evento.

A Aqua, presente em países como a Rússia, Polónia, França, 
Inglaterra e Espanha, além, claro está, da Itália, ou em regiões 
como o Médio Oriente, chega desta forma a Portugal, onde 
passa a contar com uma estrutura própria, comercial, técnica 
e de distribuição.

Equipamentos criados e produzidos pela Aqua
Em entrevista à Piscinas e Instalações Desportivas Hoy, João 
Couchinho, diretor-geral da empresa, apresentou a atividade 
do grupo Aqua e destacou aspetos particulares da sua oferta, 
agora com sede em Portugal. «Na sua origem, a Aqua é uma 
empresa italiana de injeção de plásticos e, basicamente, todos 
os nossos produtos têm como componente uma poliamida 
ou um plástico reforçado. Começámos com o fabrico de fi l-
tros de água domésticos e com a sua injeção relativa a esta 
atividade. Ao longo do tempo, desenvolvemos outros produ-
tos na área do tratamento, para descalcifi cação, desferrização 
e fi ltração. Há alguns anos, começámos também a fabricar 
produtos para piscinas. Aqui falamos de filtros, bombas, 
material de encastrar nos tanques de betão, enfi m, soluções 

específi cas para o sector das piscinas. Associada a esta ati-
vidade, criámos uma linha de bombas doseadoras, com as 
nossas placas eletrónicas, fabricadas em Rieti, em Roma e a 
com injeção de plásticos totalmente feita em Itália, tal como 
nos restantes equipamentos, assim como a sua montagem.»

Distinguir a oferta pela qualidade
Fazendo a referência à oferta Aqua, João Couchinho refere 
cinco produtos estrela (cujos detalhes técnicos podem ser 
conhecidos nesta edição da secção Mercado). «O novo fi l-
tro de piscina é um best seller, neste momento. Inclusivé, 
fabricamo-lo para outras empresas com rebranding. Outro 
best seller é o nosso material de encastrar no betão, portanto, 
tudo o que tem a ver com os fl uxos de água na piscina. São 
produtos com muita qualidade, que permitem que nos dis-
tanciemos da concorrência, um pouco em preço, também, 
mas muito em qualidade. Destaca-se igualmente a linha de 

Jorge Silva, responsável pelo departamento comercial, com o diretor-geral 
da Aqua em Portugal, João Couchinho (à direita), ambos reconhecidos 
especialistas em tratamento de águas, a quem cabe a missão de desenvolver 
a atividade do grupo em Portugal.

C O B E R T U R A S   D E   S E G U R A N Ç A   P A R A   P I S C I N A S
A  Soprefa S.A.  é  um  fabricante  Português  de  cobertu-
ras  de persiana  para  piscina  com  a  marca  Safeswim™ 
(registada a nível europeu).
Todas as nossas coberturas de lâminas em PVC estão 
homologadas pela Norma Francesa NF P90-308, e portan-
to, são o produto ideal para proteger a sua piscina. São 
sistemas que fabricamos em PVC ou em Policarbonato e 
que flutuam sobre a água não necessitando de nenhuma 
pré-instalação especial. 
A  instalação de  qualquer dos nossos modelos é muito sim-
ples, podendo estes ser colocados tanto em piscinas  em  
construção  como  em piscinas já construídas.  Trata-se  de  
sistemas  que,  por  serem  motorizados, lhe oferecem gran-
de comodidade e durabilidade. 
Para além da segurança, as coberturas de PVC permitem 
uma poupança importante uma vez que evitam a evapora-
ção, a perda de calor e logo reduzem o consumo de ener-
gia, de químicos, etc.

Soprefa, S.A.  | Z. Ind. de Mosteirô | 4520-409 Santa Maria da Feira | Portugal
Tel.: 00351 256 880 470 | www.safeswim.net  |  info@safeswim.net

As coberturas de Policarbonato,  para além das vantagens já referidas,  têm a vantagem adicional de incrementar a temperatura da sua piscina entre 5 e 
7 graus!   Se está interessado em desfrutar da sua piscina tranquilamente, instale uma cobertura SAFESWIM®. Oferecemos  um produto de qualidade, 
com um preço sensato e um serviço pós-venda eficaz. Visite a nossa página em www.safeswim.net e conheça melhor a nossa gama de produtos.
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bombas doseadoras, em que a parte eletrónica é toda conce-
bida e testada pelos nossos técnicos e serviços e o clorador de 
sal, que é no fundo uma central de gestão do tratamento da 
água da piscina. De salientar ainda a garrafa inovadora que 

desenvolvemos para a descalcifi cação. Neste sistema cons-
truímos dois discos que permitem obter maior rendimento 
da água do descalcifi cador. É uma peça única que faz parte de 
um conjunto tecnológico nosso que permite maior qualidade 
da água. Por último, toda a parte de instrumentação em que, 
todo o desenvolvimento, a eletrónica, o so� ware, o design, a 
injeção de plásticos e o equilíbrio do conjunto dos equipa-
mentos são feitos por nós e que nos têm permitido crescer 
cada vez mais no mercado Europeu.»
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Aqua Portugal
Tel.: 211 339 701
www.aquapta.com

Mais informação
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Programa de formação em manutenção de piscinas para técnicos municipais

A Europa e Portugal continuam a aumentar a exigência e 
o rigor associados à segurança da utilização de piscinas de 
uso público e de utilização privada. Observe-se o crescente 
rigor com a segurança relativa à vigilância da utilização de 
piscinas de uso público (cf. a recente Lei n.º 68/2014, de 29 
de agosto e a publicação da NP 4542 2016). Por outro lado, 
a gestão racional e eficiente dos recursos é, nos dias de hoje, 
um princípio ao qual os gestores e 
responsáveis pela manutenção de 
piscinas devem atender. 

Neste sentido, a Escola Supe-
rior de Desporto de Rio Maior 
(ESDRM) do Instituto Politécnico 
de Santarém oferece o programa de 
formação em manutenção de pisci-
nas destinado especialmente a téc-
nicos municipais de manutenção de 
piscinas. Pretende dotar os profis-
sionais de conhecimentos, compe-
tências e atitudes orientadas para a 
execução e avaliação das atividades 
e tarefas de manutenção e otimi-
zação dos sistemas de segurança e 
higiene, de prevenção de risco de 
saúde e do controlo e manutenção 
de parâmetros técnicos de referên-
cia em piscinas.

O programa de formação ela-
borado à medida da Comunidade 
Intermunicipal da Lezíria do Tejo, 
que abrange 11 municípios, tem a 
duração de 42 horas e iniciou-se no 
mês de março. Inclui módulos sobre os seguintes temas: 
Organizações do setor das piscinas; Programa de vigilância 
das Administrações Regionais de Saúde; Manutenção Pre-
ventiva de piscinas; Segurança em piscinas; Sustentabilidade 
e eficiência energética em piscinas; Qualidade em piscinas; 
e Visitas técnicas.

Curso Técnico Superior Profissional de Manutenção de 
Piscinas
O novo Curso Técnico Superior Profissional de Manutenção 
de Piscinas da ESDRM está vocacionado para a formação 
de quadros altamente qualificados em áreas deficitárias no 

país. O curso tem a duração de dois anos letivos, sendo o 4.º 
semestre o estágio profissional em organizações titulares da 
exploração e manutenção de piscinas.

As disciplinas do curso incluem Química e Física, Esta-
tística, Atividades de formação e rendimento desportivo, 
Atividades de lazer, saúde e bem-estar em piscinas, Orga-
nização do Desporto, Tratamento Químico da Água, Pro-

jeto e Construção de Piscina, Sis-
temas de Circulação, Segurança 
em Piscinas, Gestão de Recursos 
Humanos, Inglês Técnico, Gestão 
e Monitorização de Consumos em 
Piscinas, Organização da Atividade 
do Técnico de Manutenção de Pis-
cinas, Práticas de Conservação e 
Manutenção de Piscinas, Inovação 
e Empreendedorismo e Estágio.

As saídas profissionais, com o 
apoio da Associação Portuguesa 
de Piscinas (APP), contemplam 
pequenas e médias empresas do 
setor do turismo, lazer e prestação 
de serviços desportivos de base 
local, titulares da gestão (1) de pis-
cinas públicas, (2) de recintos com 
diversões aquáticas (parques aquá-
ticos), (3) de ginásios, health clubs 
e spas, (4) de piscinas de unidades 
hoteleiras, (5) de piscinas privadas 
de uso familiar e (6) de piscinas 
em unidades de reabilitação física 
e terapêutica; Empresas públicas 

titulares da gestão de piscinas municipais de maior ou menor 
dimensão, e; Lançamento de negócio de serviços associados 
à manutenção de piscinas. A partir de 1 de julho de 2017 
encontram-se abertas as candidaturas para o ano 2017/2018.

Escola Superior de Desporto de Rio Maior
Tel.: 243 999 280
www.esdrm.pt

Mais informação
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titulares da gestão de piscinas municipais de maior ou menor 
dimensão, e; Lançamento de negócio de serviços associados 
à manutenção de piscinas. A partir de 1 de julho de 2017 
encontram-se abertas as candidaturas para o ano 2017/2018.

Escola Superior de Desporto de Rio Maior
Tel.: 243 999 280
www.esdrm.pt

Mais informação
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DE CLORADORES
SALINOS

A nova geração de cloradores 
salinos BSPOOL
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perfeita da água da piscina. Concebida com o objetivo de melhorar 
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Distribuidor em Portugal:

IRRIMAC
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Quinta do Anjo, 2950-582 Palmela, Setúba
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Associação Portuguesa de Técnicos de Natação com nova direção  
e congresso em abril

Teve lugar, em Vila Real, no passado dia 14 de janeiro, a 
assembleia geral eleitoral da Associação Portuguesa de Téc-
nicos de Natação (APTN), com tomada de posse imediata 
dos novos titulares dos órgãos sociais para o quadriénio 
2017-2020, com presidência de Aldo Costa.

Na sua primeira comunicação, a nova direção da APTN fez 
questão de elogiar o trabalho realizado pela direção cessante, 
liderada por Pedro Mortágua Soares, «pelo seu contributo 
para o desenvolvimento da natação portuguesa e da APTN, 
em particular, solidificando a relação de confiança entre os 
sócios e a associação». Foi igualmente dirigida «uma palavra 
de apreço e agradecimento aos restantes membros dos órgãos 
sociais cessantes, que colaboraram com a APTN ao longo 
deste último quadriénio», particularmente a mesa da assem-
bleia geral – Jorge Campaniço, Ricardo Fernandes e Hél-
der Nunes – e a mesa do conselho fiscal – Francisco Nunes, 
Miguel Pires e Pedro Faia.

Com este novo mandato, pretende a nova direção «dar 
continuidade ao que de bom foi feito, com um foco particular 
na relevância corporativa e institucional da APTN junto dos 
sócios, das organizações desportivas e das entidades com 
responsabilidade na política desportiva nacional. O nosso 
plano de ação está estruturado em três eixos principais de 
intervenção: contribuir para o desenvolvimento da natação 
portuguesa; zelar pela relevância institucional da APTN; e 
defender e valorizar os associados». «Ao longo de 39 anos de 
atividade, tem sido um objetivo claro das sucessivas direções 
da APTN realizar o congresso anual em locais onde o desporto 
em geral, e a natação em particular, atingiram índices elevados 
de participação e desenvolvimento.» Por este motivo, a APTN 

informa que o seu 40º 
congresso será reali-
zado na Cidade Euro-
peia do Desporto 2017, 
Gondomar, nos dias 29 
e 30 de abril de 2017.

O congresso anual da 
APTN é uma referên-
cia nacional no setor.A 
edição deste ano con-
fere especial realce à importância do apoio ao nadador e 
às equipas no caminho para o sucesso desportivo, temas a 
desenvolver por Tiago Barbosa, em conferência plenária 
e por Vítor Pardal, Mário Santos e António José Silva, em 
mesa redonda.

Promover a competência aquática junto da população Por-
tuguesa, em particular das crianças em idade e contexto esco-
lar, é um dos principais intentos da direção da APTN para o 
próximo quadriénio. A assinalar esse propósito, está a con-
ferência de Robert Stallman, da federação internacional de sal-
vamento, sobre a pedagogia no ensino da competência aquá-
tica para a prevenção dos acidentes e riscos de afogamento.

Associação Portuguesa de Técnicos de Natação
Tel.: 914 159 970
www.aptn.pt

Mais informação

I-Gesp XXI Carta Desportiva da Cedis é a primeira plataforma a integrar o SNID

A Cedis foi a primeira empresa em Por-
tugal a integrar o seu sistema de Ges-
tão da Carta Desportiva com o Sistema 
Nacional de Informação Desportiva 
(SNID) do Instituto Português Des-
porto e Juventude. Desde o lançamento 
do SNID que foi intenção da Cedis pos-
sibilitar a troca de dados entre aquele 

sistema e o i-GESP XXI Carta Despor-
tiva, de forma a facilitar o trabalho dos 
municípios que já tinham essa infor-
mação carregada e, por outro lado, con-
tribuir de forma sistemática e coerente 
para o crescimento do SNID. 

Uma vez que 15% das autarquias já 
utiliza o i-GESP XXI Carta Desportiva, 
a troca de dados entre as plataformas 
era fundamental. Com o acordo recen-
temente firmado, é possível aos municí-
pios carregarem as suas instalações des-
portivas, modalidades e contactos, entre 
outros dados, no i-GESP XXI, Gestão 
das Cartas Municipais e Programas de 
Apoio ao Associativismo e exportá-los 

para a plataforma SNID. Trata-se de um 
esforço único que resulta na coerência 
dos dados à disposição da autarquia e 
do SNID. Este é um importante desen-
volvimento na atividade da Cedis, que 
afirmou o seu orgulho em protagonizar 
mais este importante contributo para o 
desenvolvimento desportivo nacional.

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

Mais informação
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Descubra a gama completa de sais 
para o tratamento de piscinas por electrólise

Distribuidor exclusivo para Portugal SCP
SCP Pool Portugal

Sitio das Barrosas - Francos
2635-145 Rio de Mouro

TM: +351 219 199 500 - www.scpeurope.pt

A referência no tratamento por electrólise de sal

UNION SALINERA DE ESPAÑA, S.A.
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para a electrólise 

da água.

Sal marinho seco de elevada pureza.
Baixo teor de antiaglomerante.
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BEHQ realiza promove jornadas de formação em encontro ibérico

A BEHQ SL, empresa que no início de 2016 trouxe a linha 
Piscimar para o mercado português, recebeu, no passado 
mês de fevereiro, uma delegação de clientes e amigos pro-
venientes de Portugal. Duas intensas jornadas de formação 
debruçaram-se sobre os conhecimentos de química e sobre 

o desenvolvimento da atividade profissional dos formandos, 
tendo como base os produtos exclusivos para profissionais 
da empresa.

Os responsáveis da empresa comunicaram a sua satisfação 
pelo decorrer do evento, o qual afirmaram como sendo para 
guardar na memória por muito tempo e tendo servido como 
excelente reforço da relação entre colegas. Os delegados 
comerciais Paulo Santos e José Mestre, foram ainda de acordo 
com a empresa, os grandes responsáveis por este êxito.

Técnicos de natação garantem segurança nas piscinas

A Federação Portuguesa de Natação 
(FPN) anunciou em comunicado con-
junto com a Associação Portuguesa 
de Técnicos de Natação (APTN) que 
a «substituição de nadadores salvado-
res por técnicos de natação em piscinas 
públicas destinadas ao alto rendimento 
desportivo não coloca em causa a segu-
rança dos nadadores, em formação  
e competição.

Essas atividades são realizadas sempre 
acompanhadas por técnicos habilitados 
que asseguram não apenas o acom-
panhamento técnico e pedagógico, 
mas também a vigilância e segurança». 
A FPN e a APTN contestam assim a 
posição da Federação Portuguesa de 
Nadadores Salvadores (Fepons) quanto 
ao projeto de lei nº 366/XIII/2.ª que visa 
alterar a Lei n.º 68/2014. «A FPN e a 
APTN recordam que o art.º 4º da Lei n.º 
68/2014, de 29 de agosto, foi redigido de 
forma genérica pelo legislador, criando 
um conjunto de equívocos classificati-
vos, no contexto das piscinas públicas 
destinadas ao alto rendimento despor-
tivo, formação e competição e de praias 
fluviais e lacustres e praias marítimas. 

Esta lacuna não teve em consideração 
as especificidades das piscinas destina-
das ao alto rendimento desportivo e à 
formação e competição em contexto 
institucional. Na verdade, a prática da 
atividade realizada neste âmbito é sem-
pre devidamente acompanhada por 
técnicos habilitados, que asseguram 
não apenas o acompanhamento técnico 
e pedagógico, mas também a vigilância 
e segurança, essenciais para os despor-
tistas, conforme expresso no preâm-
bulo da Portaria n.º 168/2016 de 16 de 
junho. Relativamente aos argumentos 
apresentados, respeitantes à diferença 
de qualificações entre o técnico de 
natação e o nadador salvador, espe-
rava-se da Fepons o rigor adequado, 
considerando a importância do assunto 
exposto. O curso de nadadores salva-
dores não tem 150 horas de formação 
base em Suporte Básico de Vida, Pri-
meiros Socorros e Salvamento Aquá-
tico, mas sim 87 horas no total dos três 
módulos identificados, conforme refe-
rencial de formação legalmente homo-
logado», aponta o comunicado. «Cons-
ciente da importância da formação dos 

seus técnicos na resposta à emergência 
e da necessidade de salvaguardar a vigi-
lância adequada, caracterizada no n.º 
2 do art.º 23 da Portaria 311/2015, de 
28 de setembro, com a redação dada 
pela Portaria 168/2016, de 16 de junho, 
a Federação Portuguesa de Natação 
desenvolveu durante o ano de 2016 a 
análise dos referenciais de formação 
necessários para acautelar as necessida-
des de resposta dos técnicos de natação, 
integrando inclusive os padrões defini-
dos pelo Conselho Português de Res-
suscitação. FPN e a APTN lamentam 
que a Fepons não direcione a sua ação 
para a implementação do que de facto 
interessa para a população portuguesa: 
a criação e condições de competência 
aquática para a prevenção de afoga-
mentos em qualquer espaço aquático.»

BEHQ - Piscimar
Tel.: 919 20 30 30 (Paulo Santos)/919 40 50 30  (José Mestre)
www.behqsl.com

Mais informação

Federação Portuguesa de Natação
Tel.: 214 158 190
www.fpnatacao.pt

Mais informação
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Roadshow SCP 2017

Esta iniciativa, tradição da SCP Pool Portugal, realizou-se 
no passado dia 7 de Fevereiro, em dois pontos do país, em 
Lisboa e em Lagos, cumprindo desta feita o propósito de 
estar mais próximo dos profissionais do setor.

A apresentação dos novos produtos e o lançamento da 
nova tabela de preços, imprescindível para a atividade de 
qualquer profissional, foram sempre pontos altos dos encon-
tros. Estiveram presentes 27 fabricantes, com o intuito de 
esclarecer todas as dúvidas que lhes eram colocadas e apre-
sentar individualmente as novidades das suas empresas. 

O RoadShow 2017 contou com mais de 250 participantes, 
juntando mais de 100 profissionais da área, que puderam 
desta forma aprofundar os seus conhecimentos e aumentar 
as ferramentas necessárias à otimização das suas vendas.

Em grande destaque, mais uma vez, estiveram as novidades 
no âmbito dos spas, banhos turcos e saunas, a chamada área 
de wellness, que se mantém em grande desenvolvimento, em 
exposição no hall principal das instalações da SCP. Este ano, 
a SCP escolheu uma forma original para apresentar alguns 
dos produtos e equipamentos. A piscina real, idealizada para 
o novo edifício sede da empresa, plenamente equipada e fun-
cional, causou grande impacto nos convidados, constituindo 
o melhor cenário possível para as demonstrações técnicas.

Dentro do amplo leque de atividades do evento, desta-
que para a eleição do stand mais inovador do RoadShow, 
mediante o voto de todos os participantes. Os vencedores 
foram as empresas fabricantes de tela armada, Proflex, e de 
painéis para banhos turco, PCS.

SCP Pool Portugal
Tel.: 219 199 500
www.scpeurope.pt
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Pavilhão Carlos Lopes de portas abertas à cidade

O Pavilhão Carlos Lopes voltou a abrir portas no passado 
dia 18 de fevereiro, precisamente no dia em que o campeão 
olímpico celebrava o 70º aniversário, após uma reabilitação 
que preservou a sua história e o transformou num moderno 
espaço multiusos com condições únicas para a realização das 
mais diversas iniciativas.

A reabertura do espaço permite perpetuar toda a sua 
memória e complementar a oferta da capital portuguesa 
no que diz respeito a equipamentos dotados de condições 
únicas para a realização de eventos culturais, sociais, corpo-
rativos e desportivos.

Todas as fachadas, áreas e elementos de interesse patrimo-
nial foram restaurados, mantendo-se as suas características 
originais, nomeadamente os azulejos, elementos decorativos, 
torreões e salão nobre. Na envolvente, procedeu-se aos arran-
jos exteriores de toda a zona, incluindo a plantação de novas 
árvores. Foi eliminado o estacionamento à superfície junto 
ao pavilhão – já que existem dois grandes parques públicos 
nas imediações – e criados novos e melhores acessos a partir 
da Av. Sidónio Pais, junto à estação de Metro do Parque, 
incluindo uma escada rolante. Em paralelo, foi melhorada 
a relação do edifício com o Parque Eduardo VII através da 
criação de uma franca escadaria de acesso a partir do interior 
do Parque, da recuperação de caminhos pedonais e de uma 
nova escada de ligação ao roseiral e zona do restaurante.

A entrada principal conservou os painéis de azulejos, em 
azul e branco, que representam marcos da História de Por-
tugal. No interior do edifício, a antiga sala de eventos foi 
convertida numa área multiusos, com cerca de 2000 m2, apta 
a receber os mais variados eventos. Existem ainda vários 

espaços autónomos, como um átrio central de 180 m2 reves-
tido a azulejos, dois foyers com 280m2 e um salão nobre 
(180m2). A sala de eventos pode ser utilizada em diversas 
confi gurações, tendo uma capacidade para 2000 pessoas.

85 anos do Pavilhão Carlos Lopes
 − Criado em 1921, o Pavilhão Carlos Lopes começou por ser 
o Pavilhão de Portugal na Exposição Internacional do Rio 
de Janeiro organizada em 1922, com projeto dos arquite-
tos Carlos Rebelo de Andrade (1887-1971) e Guilherme 
Rebelo de Andrade (1891-1969).

 − No início dos anos 30 foi reconstruído no local onde se 
encontra, precedendo a construção do Parque Eduardo VII.

 − Em 1932 foi re-inaugurado por ocasião da Exposição 
Industrial Portuguesa, destinando-se a acolher eventos de 
promoção de atividades económicas.

 − Nos anos 40 foi adaptado para acolher o campeonato mun-
dial de Hóquei em Patins de 1947. Durante o Estado Novo 
foi palco de inúmeros eventos de diversa natureza.

 − A seguir ao 25 de Abril acolheu congressos e comícios 
políticos, espetáculos e eventos muito diversos, desde des-
portivos às Marchas Populares.

 − Nos anos 80 serviu de homenagem ao grande campeão 
olímpico Carlos Lopes.

 − Em 2003 foi encerrado e entrou em profunda degradação.
 − Em 2017 foi salvo pela atual intervenção, tendo sido pen-
sado para acolher um museu do desporto, opção que não 
chegou a concretizar-se. É agora um moderno espaço mul-
tiusos que preserva a sua riqueza histórica.

Associação de Turismo de Lisboa
Tel.: 210 312 700
www.visitlisboa.com/pt-pt
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O evento decorreu no passado dia 29 de novembro, no 
Clube de Golfe da Beloura. Da ampla série de temas atuais e 
importantes que constituíam a ordem de trabalhos, começa-
mos por destacar a apresentação e enquadramento da nova 
norma NP 4542 pelo secretário-geral da associação, Rui 

Lino Neto. «O desafio das boas práticas e do cumprimento 
da norma será um grande benefício para os associados da 
APP que irá promover uma nova ética no negócio da pis-
cina», afirmou, apelando de seguida ao contributo de asso-
ciados para se juntarem à APP no sentido de continuar a 
promover o bom resultado deste trabalho que desde há lar-
gos anos a associação tem vindo a desenvolver.

A NP 4542 é sobre a qualidade da água. «Somos os primeiros 
a nível europeu a ter uma norma sobre a qualidade da água», 
como referiu o secretário-geral da APP e, por esse motivo, 
«é a legislação que deve vir beber à norma e não o contrário, 
havendo assim uma harmonização em torno da qualidade». 
No entanto, a garantia do cumprimento da norma deve ser 
feita por pessoas capazes e competentes, que promovam a 
conservação e manutenção de piscinas, particularmente as 
de uso público, com destaque para as construídas nos hotéis. 
Desta forma, a NP 4542 é uma boa base de partida para as 
questões seguintes.

Uma voz junto da Europa e da tutela
Francisco Godinho de Oliveira, vice-presidente da APP, por 
seu turno, destacou a qualidade dinâmica da norma, que lhe 
permite revisões e ajustamentos rápidos, algo impossível se 
se tratasse de um diploma legal.

No âmbito do seu trabalho no seio da EUSA, a federação 
europeia das associações de piscinas e spas, o vice-presi-
dente da APP lembrou as EN recentemente publicadas, mas 
que ainda não foram traduzidas para português. E lem-
brou igualmente as dificuldades e morosidade na produção 
daqueles documentos dadas divergências de interesses e 
dificuldades de comunicação. E, por esse motivo, apelou à 

Regressam as Jornadas Técnicas da APP
2016 foi o ano do regresso das jornadas técnicas da Associação Portuguesa  
de Piscinas (APP). Tendo como pano de fundo o trabalho desenvolvido pela APP  
e pela CT146/SC1 do IPQ, coordenada pelo CATIM, que resultou na recente norma 
portuguesa NP 4542, esta iniciativa volta a trazer ao setor aquela que é uma das 
mais escassas e mais importantes oportunidades de acompanhamento formativo 
e informativo do setor das piscinas, ao mesmo tempo que vem proporcionar o 
encontro de profissionais e potenciar a partilha de experiências e conhecimentos.

Francisco Godinho de Oliveira, vice-presidente da APP, com o presidente José 
Tavares dos Santos. A direção da APP defende uma voz de Portugal na Europa  
e uma voz do setor junto da tutela.

PIDHoyP04APP news.indd   22 11/04/2017   10:06:39



22 APP news

O evento decorreu no passado dia 29 de novembro, no 
Clube de Golfe da Beloura. Da ampla série de temas atuais e 
importantes que constituíam a ordem de trabalhos, começa-
mos por destacar a apresentação e enquadramento da nova 
norma NP 4542 pelo secretário-geral da associação, Rui 

Lino Neto. «O desafio das boas práticas e do cumprimento 
da norma será um grande benefício para os associados da 
APP que irá promover uma nova ética no negócio da pis-
cina», afirmou, apelando de seguida ao contributo de asso-
ciados para se juntarem à APP no sentido de continuar a 
promover o bom resultado deste trabalho que desde há lar-
gos anos a associação tem vindo a desenvolver.

A NP 4542 é sobre a qualidade da água. «Somos os primeiros 
a nível europeu a ter uma norma sobre a qualidade da água», 
como referiu o secretário-geral da APP e, por esse motivo, 
«é a legislação que deve vir beber à norma e não o contrário, 
havendo assim uma harmonização em torno da qualidade». 
No entanto, a garantia do cumprimento da norma deve ser 
feita por pessoas capazes e competentes, que promovam a 
conservação e manutenção de piscinas, particularmente as 
de uso público, com destaque para as construídas nos hotéis. 
Desta forma, a NP 4542 é uma boa base de partida para as 
questões seguintes.

Uma voz junto da Europa e da tutela
Francisco Godinho de Oliveira, vice-presidente da APP, por 
seu turno, destacou a qualidade dinâmica da norma, que lhe 
permite revisões e ajustamentos rápidos, algo impossível se 
se tratasse de um diploma legal.

No âmbito do seu trabalho no seio da EUSA, a federação 
europeia das associações de piscinas e spas, o vice-presi-
dente da APP lembrou as EN recentemente publicadas, mas 
que ainda não foram traduzidas para português. E lem-
brou igualmente as dificuldades e morosidade na produção 
daqueles documentos dadas divergências de interesses e 
dificuldades de comunicação. E, por esse motivo, apelou à 

Regressam as Jornadas Técnicas da APP
2016 foi o ano do regresso das jornadas técnicas da Associação Portuguesa  
de Piscinas (APP). Tendo como pano de fundo o trabalho desenvolvido pela APP  
e pela CT146/SC1 do IPQ, coordenada pelo CATIM, que resultou na recente norma 
portuguesa NP 4542, esta iniciativa volta a trazer ao setor aquela que é uma das 
mais escassas e mais importantes oportunidades de acompanhamento formativo 
e informativo do setor das piscinas, ao mesmo tempo que vem proporcionar o 
encontro de profissionais e potenciar a partilha de experiências e conhecimentos.

Francisco Godinho de Oliveira, vice-presidente da APP, com o presidente José 
Tavares dos Santos. A direção da APP defende uma voz de Portugal na Europa  
e uma voz do setor junto da tutela.

PIDHoyP04APP news.indd   22 11/04/2017   10:06:39

23APP news   

mobilização dos associados e simpatizantes da APP, uma vez 
que é importante que Portugal tenha uma voz na Europa, 
sendo essa voz fundamental para a defesa dos seus interes-
ses. Da mesma forma, é importante que os empresários do 
setor tenham uma voz junto da tutela, e esse é um papel que 
só a APP pode desempenhar.

Curso técnico superior profissional de piscinas
Destaque muito particular para esta figura nova, a de curso 
técnico superior, e para a excelente oportunidade de for-
mação especializada que constitui este curso em particular. 
Este foi o tema da primeira intervenção do professor da 
Escola Superior de Desporto de Rio Maior e coordenador 
do curso, Alfredo Silva, que destacou como atributos deste 
o facto de ser orientado para o empreendedorismo, para a 
capacidade de elaboração de um plano de negócio e para 
o autoemprego. Contudo, logicamente, o curso confere um 
conjunto muito mais vasto de competências. Na sua segunda 
intervenção do dia, o professor da ESDRM abordou as ques-
tões do marketing e da qualidade. Uma valiosa aula para 
todos os presentes, durante a qual foram desfeitos alguns 
mitos sobre o marketing e arrumadas ideias sobre a quali-
dade e as boas práticas nos serviços.

Tratamento, eficiência e aspetos técnicos
O capítulo do tratamento da água da piscina foi sistemati-
zado por António Matos, engenheiro sanitarista da Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, que 
deixou a ideia de que é muito difícil fazer uma correlação 
entre a qualidade da água da piscina e os reagentes utiliza-
dos. Nestes casos, a análise de múltiplos pontos de recolha 
de amostras e o seu estudo estatístico por um período pro-
longado fornecerá sempre informação de melhor qualidade.

Francisco do Carmo, gestor da Cristal Pools, partindo de 
todo o seu conhecimento e experiência profissional, falou 

por fim sobre os cuidados a ter ao fazer a aplicação e desta-
camento do mosaico de vidro. Este é um material que dá a 
possibilidade de ter uma variedade de cores, desenhos e for-
matos, apresenta uma superfície regular e muito duradora, 
tornando-se assim ideal para o revestimento de uma piscina. 
No entanto, é uma das obras mais exigentes em construção, 
relativamente a materiais e mão-de-obra utilizados.

A cargo de Rui Lino Neto (à esquerda) esteve a identificação e análise  
de oportunidades de mercado no ãmbito da eficiência energética.
Alfredo Silva (à direita) insistiu na ideia de que hoje, o marketing não deve  
ser entendido no “velho” sentido de efetuar uma venda, mas sim no  
de satisfazer as necessidades dos clientes.
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Portugal tem neste momento um parque com cerca de  
100 000 piscinas, sendo 96 500 as piscinas privadas de uso 
familiar, 950 as piscinas públicas municipais e 2550 as pis-
cinas privadas de uso público, englobando aqui piscinas  
de hotéis, hostels, condomínios, parques de campismo e 
health clubs.
Graças à qualidade de empresas e técnicos especializados, 
muitos sócios da APP, que é a entidade que procura objeti-
var as necessidades do setor e dar formação através dos seus 
cursos técnicos de piscinas, Portugal poder orgulhar-se  
de ter piscinas com muita qualidade ao nível de qualquer 
país europeu.
Neste momento de crise por que ainda estamos a passar, 
recomenda-se vivamente que as empresas não descurem 
a grande possibilidade de negócio de recuperar o elevado 
parque de piscinas que já têm mais de 10 anos e necessitam 
de ser renovadas.
De realçar a preocupação que devemos ter com a segurança 
das crianças nas piscinas, com maior incidência nas pis-
cinas privadas de uso familiar, que são o core business da 
maior parte das nossas empresas.
Existem no mercado dispositivos adequados para mini-
mizar os riscos de afogamento em piscinas, como sejam: 
vedações, abrigos, alarmes e coberturas de segurança.
Não sejamos fundamentalistas, exigindo que em cada 
piscina seja instalada uma vedação, não só por razões de 
ordem estética como pelo seu custo e, sobretudo, porque a 
instalação de uma vedação pode desresponsabilizar o pro-
prietário ou responsável da mesma, pois é levado a crer que 
com a vedação já não há necessidade de vigilância. Infe-
lizmente, mesmo com vedação, o acidante ou afogamento 
podem acontecer.
À exceção da França, que legislou no sentido de que «cada 
piscina seja incorporada com um destes dispositivos de 
segurança referidos», não existe na Europa legislação sobre 
esta matéria. Dos cerca de dois milhões de piscinas que 
existem em França, 55% colocaram como dispositivo de 
segurança um alarme, tendo essa medida baixado conside-
ravelmente o número de afogamentos anuais.
Impõe-se realçar que nenhum destes dispositivos de segu-
rança referidos é 100% eficaz, pelo que o que deve ser 
sempre feito, é destacar um adulto responsável que vigie 

as crianças em permanência e que tenha capacidade para 
nadar e socorrer a pessoa ou criança que sofreu um aci-
dente ou esteja prestes a afogar-se.
Como se pode constatar, Portugal está na moda, e a pro-
moção feita nos últimos anos no estrangeiro sobre o povo 
simpático e acolhedor que somos, as nossas belezas natu-
rais, o nosso património histórico e cultural, o sol e o mar, 
a nossa gastronomia e as facilidades que aqui os turistas 
procuram está a dar resultados muito positivos, contri-
buindo para a crescente construção de excelentes hotéis, 
empreendimentos turísticos, turismo de habitação e outros 
estabelecimentos, sendo expectável que o turismo cresça 
cada vez mais, que esta enorme fonte de receita prolifere e 
que os turistas se recordem dos bons momentos que passa-
ram nas piscinas de Portugal.
Em nome da Associação Portuguesa de Piscinas, desejamos 
que todos os profissionais continuem a tratar das piscinas 
com amor e com a máxima competência, dentro dos parâ-
metros da ética, da confiança e da qualidade por que se 
regem as vossas empresas. Usufruam da piscina em segu-
rança, junto da família e amigos, e que esta vos proporcione 
e aos vossos clientes muitas alegrias, e bons momentos de 
felicidade.

José Tavares dos Santos, presidente

Portugal e as suas piscinas estão na moda

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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ram nas piscinas de Portugal.
Em nome da Associação Portuguesa de Piscinas, desejamos 
que todos os profissionais continuem a tratar das piscinas 
com amor e com a máxima competência, dentro dos parâ-
metros da ética, da confiança e da qualidade por que se 
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José Tavares dos Santos, presidente

Portugal e as suas piscinas estão na moda

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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EUROPA PISCINAS: 
NA VANGUARDA 
EM PISCINAS
PRÉ-FABRICADAS
 
Europa Piscinas é um grupo 
empresarial consolidade que sabe 
adaptar-se à procura do mercado.
Por esse motivo, dispõe de uma 
ampla variedade de modelos 
de piscinas, de todos os estilos, 
distinguindo-se pela harmonia das 
suas linhas, pela originalidade das 
suas formas e pela suavidade das 
suas curvas e ângulos.

PUBLIRREPORTAGEM26

Europa Piscinas é um grupo consolidado cuja principal ativi-
dade consiste no fabrico e distribuição em todo o mercado ibé-
rico de piscinas e jacuzzis de poliéster, bordaduras e pavimen-
tos de pedra arti� cial e áreas técnicas, também em poliéster.

O percurso do Grupo Europa Piscinas teve o seu início em 
1988, com a inauguração da sua primeira fábrica na loca-
lidade de Vilaür, em Girona, na Catalunha. A empresa de 
origem espanhola, fruto do sucesso da sua atividade, prosse-
guiu com a abertura de novas unidades fabris ao longo dos 
anos, com o objetivo de se tornar uma referência em toda a 
Península Ibérica. A enorme força que criada por esta evo-
lução contínua, permite-lhe proporcionar um serviço me-
lhor e uma qualidade inigualável, uma vez que, desde o seu 
início, utilizou sempre matérias-primas de última geração, 
procedendo a uma renovação constante e apostando nos 
novos materiais apresentados ao mercado, com um destaque 
muito particular pelo absoluto respeito pelo meio ambiente.

Na condução da sua atividade, o grupo soube criar e conso-
lidar toda uma rede de delegações e distribuidores, os quais, 
aliados à � loso� a de qualidade, resposta aos desejos dos 
clientes e ampliação da sua oferta com a criação de novos 
modelos pré-fabricados, das mais amplas dimensões, permi-
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Zona técnica

Reforços metálicos

tiu desenvolver a empresa mesmo durante uma conjuntura 
de crise económica como a vivida nos últimos anos.

O Grupo Europa Piscinas sabe adaptar-se à procura do mer-
cado e, por isso, dispõe de uma ampla variedade de modelos 
de piscinas, de todos os estilos, distinguindo-se pela harmo-
nia das linhas, pela originalidade das formas e pela suavidade 
das suas curvas e ângulos. Por outro lado, pela sua robustez 
incomparável, as suas piscinas são autoportantes e de fácil e 
rápida instalação em jardins, terraços, coberturas, etc.. Ano 
após ano, acrescentamos novos modelos, com design fora do 
comum, à nossa gama, com o objetivo de oferecer a máxima 
satisfação, primando sempre pela qualidade e pela e� cácia 
de um trabalho bem realizado. Para tal, contamos com mais 
de 150 distribuidores, especialistas que sabem adaptar-se às 
preferências e necessidades daqueles que neles con� am.

O Grupo Europa Piscinas, com todos os seus anos de expe-
riência e extensa rede de pro� ssionais do setor da piscina 
com quem trabalha, materializa na sua atividade o desejo 
de ver os clientes a desfrutarem das suas piscinas, acrescen-
tando dessa forma valor aos seus lares e às suas vidas.

Europa Piscinas
Autovía da Andaluzia, km 267
23200 La Carolina (Jaén), Espanha
Tel.: +34 953 681 340
Ctra. del Raposo, km 1
06310 Puebla de Sancho Pérez (Badajoz), Espanha
Tel.: +34 924 570 400
Web: www.europa-piscinas.com

Skimmers

Bordadura
Faixa de betão

Tubagens periféricas
Enchimento perimetral

com gravilha

Enchimento de base 
com gravilha

Solo natural
Reforços verticais 

patenteados
Reforços horizontais

patenteados

Válvula de retorno
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Se algumas das comunicações apresentadas este ano justifica-
riam por si só a presença no congresso da Apogesd, a verdade 
é que este continua a valer pelo seu conjunto, pela reflexão e 
discussão que proporciona, em que o todo vale muito mais 
do que a soma das partes. Foi assim em Setúbal, eviden-
ciando-se mais uma vez a transversalidade do desporto, desta 
feita com incidência na saúde.

Sendo impossível relatar nestas páginas todas as ideias de-
senvolvidas durante os trabalhos, nem substituir a presença 
no evento, destaque para as comunicações de Sami Kokko, 
Luís Solar e Wolfgang Baumann, pelo simples facto de terem 
trazido as experiências e estudos realizados noutros países, 
com maior e menor afinidade com Portugal, cujo método 
e conclusões importa conhecer e considerar, à medida que 
desenvolvemos as nossa próprias experiências.

Promover o reconhecimento mútuo
Sami Kokko, professor e investigador da Universidade de 
Jyväskylä, na Finlândia, especialista internacional em polí-
ticas desportivas, fez uma exposição sobre o modelo des-

portivo e educativo daquele país. “Health Promoting Sports 
Club”, o programa de investigação que dirige, produziu desde 
logo uma conclusão muito simples: o setor da saúde não tem 
reconhecido o desporto. Ao invés, o setor do desporto tam-
bém não tem reconhecido a saúde. E porque é importante 
este reconhecimento e o que acontecerá quando o desporto 
começar a reconhecer mais a saúde? Para responder a esta 
questão, é necessário entender como a saúde perspetiva o 
desporto e a atividade física. A conclusão a que se chega é a 
de que o desporto tem benefícios para a saúde muito para lá 
da saúde física.

Desporto, atividade transversal por excelência
Luís Solar, presidente da federação espanhola de gestores de 
desporto, começou por salientar a transversalidade do des-
porto, realizando uma retrospetiva histórica com a evolução 
paralela do desporto e do sistema educativo e salientando 
a forma como diferentes eventos marcaram evoluções úni-
cas nestes dois sistemas. Um dos exemplos avançado foi o 
do paradoxo das guerras, que grande influência tiveram no 
enaltecimento da competição e no desporto. Chegando ao 
conceito de desporto para todos, uma das conclusões a que 
se chega é a de que existem europas diferentes. Em cada 
uma destas, adaptando o conceito da pirâmide de Maslow, 
o desporto ocupa lugares diferentes. A comunicação do pro-
fessor espanhol abordou ainda dois temas de grande impor-
tância. Por um lado, a experiência daquele país, em que o 
paradigma do desporto assenta na ação dos municípios. Por 
outro, o destaque para a importância do investidor privado 
no mundo do desporto.

A geração menos ativa da história da humanidade
Wolfgang Baumann, secretário-geral da Tafisa, a associação 
internacional para o desporto para todos, confrontou a assis-

XVII Congresso Nacional da Apogesd
Desporto e saúde: uma questão de estado
«No mundo do desporto, qual o papel que corresponde aos gestores? Entendo 
o nosso papel como de promotores do desporto» afirmou Amadeu Portilha na 
abertura dos trabalhos. Conquistado que está, em muitas sociedades, o direito 
ao desporto, preconizado na carta europeia de 1975, o desafio que se coloca 
atualmente é diferente. «Mais do que um direito, o desporto é uma necessidade, 
pois os estados estão a enfrentar uma situação económica em que a saúde e a 
assistência social atingiram custos incomportáveis.»

Sami Kokko exortou a que tanto os setores da saúde como do desporto  
façam o devido reconhecimento um do outro.
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tência com aquilo que considera ser a nova realidade, que é a 
de evitar a atividade. Tornamo-nos cansados e preguiçosos, 
apontou, uma tendência que é ainda mais grave nas gerações 
mais jovens. E qual é a tendência mundial? Não há um único 
país no mundo que esteja a combater a inatividade física. Na 
União Europeia, 59% dos cidadãos quase nunca praticam 
exercício. 52% nunca ou quase nunca desenvolvem atividade 
física (exceção feita à Holanda, um caso à parte devido à 
inclusão da atividade física nas atividades do dia-a-dia). São-
-nos assim apontados dois cenários dramáticos: como, dos 
nossos países, é esperado que curem as maleitas das pessoas, 
tal fará “estourar” todos os orçamentos; e pior, com a confir-
mação da Organização Mundial de Saúde de que já surgiram 
as primeiras comunidades no mundo com menor esperança 
de vida. A importância da atividade física e do desporto 
está subestimada. Para resolver este problema é necessário 
formar alianças e coligações, partilhar o conhecimento da 
situação com os outros. Duas proposições são preconizadas 
para o imediato: criar experiências positivas para as crianças 
e integrar a atividade física no dia-a-dia.

Foi sem surpresas que os participantes no congresso assisitram ao 
reconhecimento, pela Apogesd, de Fernando Gomes,  
como Gestor Desportivo do Ano 2016.

Amadeu Portilha entrega a distinção “Município Amigo do Desporto” ao 
vereador do Desporto da Câmara Municipal de Viseu, Guilherme Almeida, 
cidade que acolherá o próximo congresso da Apogesd.

Durante a gala de encerramento do congresso foram entregues as restantes 
distinções aos municípios que aderiram e cumprem os requisitos do 
Município Amigo do Desporto, os quais, no momento do fecho desta edição 
eram os seguintes: Águeda, Albergaria-a-Velha, Angra do Heroísmo,  
Câmara de Lobos, Cambra, Chamusca, Funchal, Grândola, Guimarães, Horta, 
Lamego, Loulé, Lousã, Madalena, Maia, Matosinhos, Mealhada, Montalegre, 
Oliveira de Azeméis, Ponte de Sor, Portimão, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, 
São João da Madeira, Setúbal, Sines, Tábua, Tavira, Torres Novas, Torres Vedras, 
Viana do Alentejo, Viana do Alentejo, Vila de Rei, Vila do Conde, Vila do Porto, 
Vila Franca de Xira, Vila Nova de Foz Côa, Vila Nova de Gaia, Vila Nova de Paiva,  
Vila Nova de Poiares, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Viseu e Vouzela.

Luís Solar, presidente da FAGDE, com o vereador do Desporto da Câmara 
Municipal de Setúbal, Pedro Pina, anfitrião do congresso, e Amadeu Portilha 
presidente da Apogesd.

Wolfgang Baumann, na imagem com Pedro Rodrigues, professor do Instituto 
Politécnico de Bragança (à direita), reforçou a ideia de que a importância  
da atividade física e do desporto está subestimada.
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No termo do segundo e último mandato desta direção da 
Apogesd, finalizado que está também o congresso deste ano, 
falamos novamente com o seu presidente, Amadeu Portilha, 
desta vez para um balanço com múltiplas dimensões, sempre 
com portas abertas para o futuro.

A primeira questão é repetida mas inevitável. Que 
balanço faz deste XVII Congresso da Apogesd?
Faço um balanço muito positivo. Os nossos congressos pro-
curam dar resposta a questões concretas do desporto no 
nosso país, e nunca tanto como hoje a temática da saúde e 
do desporto merecem uma atenção especial. Vivemos num 
país que tem um dos índices mais baixos de prática des-
portiva regular em toda a União Europeia, com uma taxa 
de obesidade infantil próxima dos 50% e onde as doenças 
do sedentarismo têm um impacto brutal no nosso sistema 
de saúde, pelo que se exige uma estratégia nacional que 
integre o desporto, a saúde e o bem-estar, com políticas e 
ações concretas de promoção da atividade física regular e do 
desporto, com incentivos às entidades e clubes que apostam 
no desporto formativo e de base. O desporto e a saúde estão 
intimamente ligados, para o melhor e para o pior, e priorizar 
a atenção nessa área é uma verdadeira questão de estado, 
que exige resposta adequada de quem tem a responsabili-
dade de governar o país.

Vimos que, ao longo do congresso, foram muitas 
vezes colocadas mais questões do que apresentadas 
respostas, sinal de que a temática de fundo é um 
assunto aberto e de grande importância. Que 
interpretação faz destas abordagens e das questões 
colocadas? De que forma inspiraram a reflexão de 
oradores e participantes?
Esta temática presta-se a várias interpretações, toca vários 
setores e determina respostas diferenciadas. É um assunto 
premente, que devia merecer maior atenção, estudo e sis-
tematização, mas que já consta das agendas políticas e de 
várias entidades ligadas aos setores da saúde, da educação 
e do desporto. Ousar pensar numa estratégia nacional que 
ligue a saúde, o desporto e o bem-estar, envolvendo a tutela, 
as federações desportivas, a escola e os municípios seria fun-
damental para encontrar um caminho orientador comum. 
Não tem sido fácil, acredito mesmo que não seja fácil, mas 
é inevitável que assim seja, sob prejuízo de continuarmos 
mais alguns anos a trabalhar de costas voltadas uns para os 
outros, enquanto os sintomas da doença alastram, com cus-
tos bem significativos para todos.

Uma ideia que transpareceu no decurso dos trabalhos 
do congresso aponta para uma certa separação  
entre atividade física e desporto, relativamente  
aos benefícios potenciais para a saúde. Que avaliação 
faz desta problemática?
Porque são manifestamente duas coisas diferentes, e que 
exigem uma resposta igualmente diferente. Alguém disse 
que o desporto e a atividade física só dão saúde a quem tem 
saúde para o praticar, mas enquanto os desportistas formais, 
integrados no desporto de competição, dispõem de apoio 
ao nível da avaliação da sua condição física para a prática 
desportiva, muitos outros, que praticam atividade física de 
forma esporádica e não acompanhada, correm riscos des-
necessários. A Comissão Europeia já despertou para este 
problema, lançando um ideário que congrega algumas ações 
muito importante a este nível, tentando reverter uma ten-
dência global para a inatividade física, mas há muito cam-
inho a percorrer e muito trabalho pela frente. E o problema 
só não é mais grave pela importância que as autarquias 
locais atribuem ao desporto nas suas políticas de gover-
nança. Note-se que, em Portugal, nos últimos anos, o inves-
timento no desporto, e a vários níveis, desde a promoção do 

«Desporto e saúde estão intimamente ligados, para o melhor e para  
o pior, e priorizar a atenção nessa área é uma questão de estado»
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«Desporto e saúde estão intimamente ligados, para o melhor e para  
o pior, e priorizar a atenção nessa área é uma questão de estado»
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desporto para todos à construção e requalificação de insta-
lações desportivas, é feita maioritariamente pelas câmaras 
municipais, numa proporção inadequada tendo em conta as 
disponibilidades financeiras da tutela e das autarquias.
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disponíveis para investir na promoção do desporto para 
todos, e onde pontuam exemplos de boas práticas a todos 
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plos. A adesão no primeiro ano deixa-nos muito satisfeitos, 
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de governança.

Referiu, como sempre, os seus antecessores na 
presidência da Apogesd quando deu início aos 

trabalhos desde congresso, com o qual arrancou  
para o último ano de mandato desta direção.  
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sistema desportivo nacional, na medida da proeminência 
que a gestão do desporto vai conquistando. A Apogesd é 
hoje um parceiro ouvido e reconhecido no desporto nacio-
nal, com vantagens conquistadas para os seus associados e 
um espaço privilegiado de partilha e difusão de conheci-
mento sobre este setor, destacando-se os seus congressos 
nacionais, com uma média de participantes superior a 500 e 
que tem discutido importantes temas do desporto nacional, 
desde a gestão de grandes eventos desportivos às sinergias 
entre o turismo e o desporto e a ligação entre o desporto 
e a saúde. No próximo ano, por exemplo, num congresso 
que a cidade de Viseu vai acolher, o tema será o desporto 
nas cidades inteligentes, nas novas cidades que colocam o 
planeamento e o desenvolvimento urbano sustentável na 
sua linha de orientação estratégica, dotando o seu terri-
tório de condições que incrementem a qualidade de vida  
dos seus cidadãos.

Ainda na linha da questão anterior, considerando  
o XX aniversário da Apogesd, que momentos  
quer destacar na história da associação?  
Como vê o seu papel no futuro, considerando  
as grandes transformações que se observam  
na sociedade e nos setores a que a atividade  
da Apogesd é transversal?
À Apogesd não resta outro caminho que não seja conti-
nuar a assumir-se como uma associação verdadeiramente 
representativa de uma classe emergente no sistema despor-
tivo nacional, face à importância que a gestão hoje assume 
nesse sistema, exigindo-se que continue a ser uma voz 
reconhecida e audível na discussão dos problemas, cons-
trangimentos e potencialidades do fenómeno desportivo e 
assumindo-se como um espaço privilegiado de formação, 
informação e partilha de conhecimento na área da gestão 
do desporto, envolvendo associações parceiras, as universi-
dades, os municípios e a própria tutela.
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A equipa da Apogesd responsável pela realização de mais um congresso 
participado e bem sucedido, durante a gala de encerramento.
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O desafio do desporto nas cidades 
inteligentes será o tema do próximo 

congresso da Apogesd, a realizar  
em Viseu, durante os dias 23 e 24,  

no próximo mês de novembro.  
Ali se  avaliará  de  que forma  

algumas cidades se estão hoje  
a tornar  num ginásio ao ar livre  

e que contributos podem apresentar 
para conquistar mais pessoas  

para a prática regular de atividade 
física e desportiva.

Liga Mini de futebol
A Liga Mini é uma competição desportiva que nasceu em 2010, 
fruto da iniciativa da Câmara Municipal de Guimarães e da Tempo 
Livre, e que teve como grande objetivo colmatar a ausência de pro-
vas oficiais para os escalões etários mais novos de futebol.
No pontapé de saída desta competição local, inscreveram-se onze 
clubes, tendo participado 24 equipas e 268 atletas nos dois escalões 
etários então definidos.
De 2010 até hoje, a Liga Mini transformou-se num evento de cariz 
competitivo, mas privilegiando sempre o apelo ao convívio e ao 
espirito de amizade entre todos os participantes, criando uma sim-
biose perfeita entre filhos e pais, atletas e treinadores ou mesmo 
entre organizadores e participantes.
Este ano, na oitava edição da Liga Mini, participam 21 clubes, com 
42 equipas e cerca de 700 atletas envolvidos, praticamente dupli-
cando os números da primeira edição, o que confirma a impor-
tância crescente que os clubes desportivos locais com futebol de 
formação lhe atribuem.
Esta aposta no futebol de base, promovendo a prática desportiva 
em tenra idade, mas também investindo na sustentabilidade dos 
próprios clubes, acabou por ser o mote para que a câmara munici-
pal investisse na construção de vários relvados sintéticos por todo 
o concelho, apoiando o desenvolvimento das suas infraestruturas, 
hoje muito mais dignas e adequadas a um trabalho técnico de qua-
lidade na área da formação.
O sucesso da Liga Mini é o espelho de todo um trabalho coletivo 
de pessoas e instituições que lutam por colocar o desporto vima-
ranense, e o futebol em particular, num alto patamar de qualidade.
Pelos vários campos de futebol que acolhem esta competição, nos 
últimos oito anos, já passaram mais de 4000 jovens futebolistas, 
todos eles alimentando o sonho de um dia chegar ao mais alto 
nível, como já aconteceu com alguns e acontecerá com outros 
mais no futuro; mas nunca esquecendo que o mais importante, 
nesta fase e nesta idade, é reforçar em todos o gosto pela prática 
desportiva, pelo fair play e pela amizade, valores que desejamos 
os acompanhem para sempre. E que, no final de 
cada jogo, sintam que a Liga Mini foi pensada 
para que eles se divirtam e sejam felizes.  
É esse o nosso propósito, sempre.

Amadeu Portilha, presidente
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34 INSTALAÇÕES

Fiel à sua filosofia de apresentar 
instalações de grande dimensão, 
localizadas em áreas nobres e onde  
a população procura e beneficia  
da sua proposta de espaço desportivo,  
a Ingesport abre agora um novo centro 
em Lisboa, mesmo no Jardim do Campo 
Grande. Depois de um processo moroso, 
a oferta de estacionamento gratuito aos 
utentes do centro, aspeto imprescindível 
da operação GO fit, está finalmente 
garantida, compatibilizados que estão  
os sistemas, tanto do estacionamento  
da EMEL como da chave única GO fit. 
Assim, fruto de um investimento de 8,5 
milhões de euros realizado pela empresa, 
através de um contrato de concessão 
celebrado com a Câmara Municipal de 
Lisboa, o Campo Grande conta agora com 
um novo espaço com mais de 6400 m2, 
cinco salas para aulas de grupo  
e duas piscinas interiores com spa.

CENTRO 
DESPORTIVO 

GO FIT CAMPO 
GRANDE

Foto: Jaime Gonçalves/WTV.
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O novo centro GO fit do Campo Grande surge na sequência 
da intenção da Câmara Municipal de Lisboa (CML) de dar 
o devido uso a três vazios urbanos da cidade, atendendo às 
reclamações dos munícipes e utentes daquelas zonas de Lis-
boa e da concretização do projeto de expansão internacional 
da espanhola Ingesport. Depois dos Olivais e do Areeiro, eis 
que surge agora a requalificação do Campo Grande com a 
instalação do novo centro, através de um contrato de con-
cessão que estabelece uma parceria público-privada, nova-
mente através de uma negociação que pretende, além do 
mais, atingir o objetivo de inverter a conotação negativa que 
aquela expressão tem vindo a carregar.

Mais uma vez contamos com um centro desportivo com-
pleto, com uma superfície total superior a 6400 m2, com 
cinco salas para aulas de grupo, duas salas para crianças e 
duas piscinas interiores, tudo distribuído pelos três pisos 
da instalação. A zona aquática é composta por uma pis-
cina para adultos com seis pistas de 25 m, uma piscina para 
crianças e pelo circuito hidrotermal com spa, banho turco, 
sauna e duche de contraste. Como serviços associados, os 
utentes podem ainda contar com atividades outdoor, acon-
selhamento nutricional, uma ludoteca denominada Diverfit, 
cafetaria, wireless, e duas horas de estacionamento gratuito 
numa das zonas mais caras e difíceis da cidade.

No que respeita aos espaços, este centro terá a mesma dinâ-
mica que tanto sucesso tem registado nos Olivais, onde sur-
giu o primeiro GO fit em Portugal (e o primeiro fora de 

Espanha). O sistema de chave única “gere” a entrada dos 
utentes, que continuarão a ter na receção todos os horários 
das atividades disponíveis para consulta. Desta forma, o 
acesso, a utilização dos cacifos nos balneários, as aulas, as 
reservas e os programas de treino prescritos, todos estarão 
incluídos na chave TGS da Technogym.

A grande sala de fitness característica da marca GO fit ocupa, 
no Campo Grande, uma área superior a 800 m2, com mais 
de 180 postos de treino. Nela se inclui uma zona específica 
de abdominais e alongamentos (sala F) e a zona funcional. 
Todo o equipamento é de última geração, com todos os 
postos cardio a terem acesso a TV e Internet. Presentes estão 
também os técnicos de exercício permanentes – lembramos 
que o GO fit não apresenta os serviços de personal trainer 
– para apoio individualizado na prescrição do exercício, o 
qual continua a seguir o método Adaptiv, desenvolvido pela 
marca. Uma avaliação inicial é complementada com um 
protocolo de seguimento, para que todas as pessoas possam 
ter um programa o mais individualizado possível. Lembra-
mos também que o método Adaptiv engloba todas as ativi-
dades em quatro níveis de utilização: Basic, Active, Sport e 
Extreme, consoante o nível de experiência de cada pessoa 
nas ditas atividades, depois de considerados igualmente os 
resultados dos testes de condição física.

Uma “sala bike” com 70 bicicletas é a sala 1 do complexo. 
Aqui os treinos são realizados com recurso a projeções gráfi-
cas. A segunda sala é a “sala corpo e mente”, com capacidade 

Fotos: Jaime Gonçalves/WTV.

PIDHoyP04InstGOfitCG.indd   35 10/04/2017   17:15:09



34 INSTALAÇÕES

Fiel à sua filosofia de apresentar 
instalações de grande dimensão, 
localizadas em áreas nobres e onde  
a população procura e beneficia  
da sua proposta de espaço desportivo,  
a Ingesport abre agora um novo centro 
em Lisboa, mesmo no Jardim do Campo 
Grande. Depois de um processo moroso, 
a oferta de estacionamento gratuito aos 
utentes do centro, aspeto imprescindível 
da operação GO fit, está finalmente 
garantida, compatibilizados que estão  
os sistemas, tanto do estacionamento  
da EMEL como da chave única GO fit. 
Assim, fruto de um investimento de 8,5 
milhões de euros realizado pela empresa, 
através de um contrato de concessão 
celebrado com a Câmara Municipal de 
Lisboa, o Campo Grande conta agora com 
um novo espaço com mais de 6400 m2, 
cinco salas para aulas de grupo  
e duas piscinas interiores com spa.

CENTRO 
DESPORTIVO 

GO FIT CAMPO 
GRANDE

Foto: Jaime Gonçalves/WTV.

PIDHoyP04InstGOfitCG.indd   34 10/04/2017   17:15:08

35INSTALAÇÕES

O novo centro GO fit do Campo Grande surge na sequência 
da intenção da Câmara Municipal de Lisboa (CML) de dar 
o devido uso a três vazios urbanos da cidade, atendendo às 
reclamações dos munícipes e utentes daquelas zonas de Lis-
boa e da concretização do projeto de expansão internacional 
da espanhola Ingesport. Depois dos Olivais e do Areeiro, eis 
que surge agora a requalificação do Campo Grande com a 
instalação do novo centro, através de um contrato de con-
cessão que estabelece uma parceria público-privada, nova-
mente através de uma negociação que pretende, além do 
mais, atingir o objetivo de inverter a conotação negativa que 
aquela expressão tem vindo a carregar.

Mais uma vez contamos com um centro desportivo com-
pleto, com uma superfície total superior a 6400 m2, com 
cinco salas para aulas de grupo, duas salas para crianças e 
duas piscinas interiores, tudo distribuído pelos três pisos 
da instalação. A zona aquática é composta por uma pis-
cina para adultos com seis pistas de 25 m, uma piscina para 
crianças e pelo circuito hidrotermal com spa, banho turco, 
sauna e duche de contraste. Como serviços associados, os 
utentes podem ainda contar com atividades outdoor, acon-
selhamento nutricional, uma ludoteca denominada Diverfit, 
cafetaria, wireless, e duas horas de estacionamento gratuito 
numa das zonas mais caras e difíceis da cidade.

No que respeita aos espaços, este centro terá a mesma dinâ-
mica que tanto sucesso tem registado nos Olivais, onde sur-
giu o primeiro GO fit em Portugal (e o primeiro fora de 

Espanha). O sistema de chave única “gere” a entrada dos 
utentes, que continuarão a ter na receção todos os horários 
das atividades disponíveis para consulta. Desta forma, o 
acesso, a utilização dos cacifos nos balneários, as aulas, as 
reservas e os programas de treino prescritos, todos estarão 
incluídos na chave TGS da Technogym.

A grande sala de fitness característica da marca GO fit ocupa, 
no Campo Grande, uma área superior a 800 m2, com mais 
de 180 postos de treino. Nela se inclui uma zona específica 
de abdominais e alongamentos (sala F) e a zona funcional. 
Todo o equipamento é de última geração, com todos os 
postos cardio a terem acesso a TV e Internet. Presentes estão 
também os técnicos de exercício permanentes – lembramos 
que o GO fit não apresenta os serviços de personal trainer 
– para apoio individualizado na prescrição do exercício, o 
qual continua a seguir o método Adaptiv, desenvolvido pela 
marca. Uma avaliação inicial é complementada com um 
protocolo de seguimento, para que todas as pessoas possam 
ter um programa o mais individualizado possível. Lembra-
mos também que o método Adaptiv engloba todas as ativi-
dades em quatro níveis de utilização: Basic, Active, Sport e 
Extreme, consoante o nível de experiência de cada pessoa 
nas ditas atividades, depois de considerados igualmente os 
resultados dos testes de condição física.

Uma “sala bike” com 70 bicicletas é a sala 1 do complexo. 
Aqui os treinos são realizados com recurso a projeções gráfi-
cas. A segunda sala é a “sala corpo e mente”, com capacidade 

Fotos: Jaime Gonçalves/WTV.

PIDHoyP04InstGOfitCG.indd   35 10/04/2017   17:15:09



INSTALAÇÕES36

«Mais ativas, mais vezes e mais felizes»

No âmbito da celebração, em janeiro passado, do segundo 
aniversário do GO fit Olivais, entrevistámos o diretor corpo-
rativo da Ingespor, Alfonso Arroyo, de visita a Portugal para 
participar no evento.

O que significa esta celebração do segundo 
aniversário da chegada do GO fit a Portugal?
Significa o culminar de duas grandes etapas. Uma, de conhe-
cimento e integração na sociedade portuguesa. A primeira 
coisa a destacar tem que ser a capacidade de aprender aquilo 
de que as pessoas necessitam em Portugal para terem uma 
vida melhor e mais saudável. A segunda etapa é a da conso-
lidação de um projeto que tem o seu caminho, uma vez que 
este é um grande centro, sendo uma referência em Portugal 
e na nossa empresa. Neste segundo ano, ajustámos a estru-
tura, o equipamento, para implementarmos aquilo que é a 
nossa ideia, que Portugal seja uma área natural de expansão 

da empresa, onde possamos criar mais centros, para que 
cada vez seja maior o número de pessoas mais ativas, mais 
vezes e mais felizes.

Foi uma surpresa o facto de o centro dos Olivais ter 
registado uma tal afluência desde o primeiro dia?
Honestamente, tenho que dizer que os nossos centros têm 
todos esta fisionomia. Por este motivo, no seu primeiro ano, 
não só estão cheios como têm lista de espera, portanto, sen-
timos que as pessoas nos dão a sua confiança porque a pro-
posta de valor que fazemos é uma proposta com todo o tipo 
de serviços, que contribui para que as pessoas sejam mais 
ativas e, ao mesmo tempo, a um preço perfeitamente com-
portável. Qualquer cidadão pode vir ao centro.

Quais os planos de desenvolvimento para Portugal?
O nosso objetivo estratégico é conseguir centros com uma 
dimensão tal que representem mais de 10 000 utilizadores. 
É o nosso ADN, esta filosofia de centro, o que não signi-
fica que não sejamos uma empresa em evolução contínua… 
Entendemos que a capacidade de a empresa prestar o mel-
hor serviço é em centros com mais de 10 000 pessoas e, 
evidentemente, estamos a avaliar todo o país. Por outro lado, 
não somos partidários de fazer uma coisa para onde as pes-
soas tenham que se deslocar. Estamos onde é necessário um 
serviço como o que fornecemos. Estamos a abrir o segundo 
centro, no Campo Grande, que é o segundo passo para 
consolidar o modelo da empresa em Portugal. A partir daí, 
estamos a escolher entre mais de 15 localizações, nas quais 
possamos colaborar com a iniciativa pública, pois somos um 
parceiro importante no que pode ser o tecido desportivo e 
de saúde na cidade onde estamos implantados. Tentamos 
trabalhar com os municípios para vermos a oportunidade 
do aparecimento de concursos públicos aos quais nos possa-
mos apresentar. Se tal não é possível, temos que ir ao encon-
tro de outro tipo de opções, que também estamos a analisar.

Existem grandes diferenças entre a exploração de um 
centro em Portugal e em Espanha?
Há uma tendência geral, clara, em toda a Europa, nos últi-
mos anos, com o aumento da esperança de vida. Vivemos 
muito mais anos, mas a grande questão é, como é que vive-
mos esses anos? Assim, queremos contribuir para que se 
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«Mais ativas, mais vezes e mais felizes»

No âmbito da celebração, em janeiro passado, do segundo 
aniversário do GO fit Olivais, entrevistámos o diretor corpo-
rativo da Ingespor, Alfonso Arroyo, de visita a Portugal para 
participar no evento.
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e na nossa empresa. Neste segundo ano, ajustámos a estru-
tura, o equipamento, para implementarmos aquilo que é a 
nossa ideia, que Portugal seja uma área natural de expansão 

da empresa, onde possamos criar mais centros, para que 
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tro de outro tipo de opções, que também estamos a analisar.

Existem grandes diferenças entre a exploração de um 
centro em Portugal e em Espanha?
Há uma tendência geral, clara, em toda a Europa, nos últi-
mos anos, com o aumento da esperança de vida. Vivemos 
muito mais anos, mas a grande questão é, como é que vive-
mos esses anos? Assim, queremos contribuir para que se 

Fo
to

: J
ai

m
e 

G
on

ça
lv

es
/W

TV
.

Foto: Jaime Gonçalves/WTV.

PIDHoyP04InstGOfitCG.indd   36 10/04/2017   17:15:09

37INSTALAÇÕES

viva mais, mas anos de uma vida boa. Esta é a nossa 
fonte de inspiração e a nossa fonte de trabalho. Sermos 
capazes de melhorar a nossa proposta de valor para que 
as pessoas vivam mais e melhor.

Nesse sentido, a que alterações temos vindo a 
assistir nos centros GO fit ao longo dos anos?
Temos que adaptar as nossas propostas, apoiando-nos 
na ciência, na investigação e na tecnologia, fornecendo 
serviços que permitam às pessoas serem mais ativas e 
gerirem melhor a sua saúde e a sua atividade. É a nossa 
grande aposta e a direção em que estamos a trabalhar. A 
nossa empresa é a única no setor que tem um centro de 
investigação próprio, onde validamos as nossas metodo-
logias, a nossa função de trabalho e onde estamos a ten-
tar construir um elemento fundamental, que é um índice 
de saúde, de forma a que um sócio possa saber como está 
hoje, como pode melhorar e como vai estar amanhã. O 
que é relevante é que as pessoas venham aos centros para 
estarem mais ativas. É a nossa proposta de valor. E, desde 
que abrimos, temos vindo sempre a introduzir alterações 
na nossa proposta, com um único objetivo: que as pes-
soas estejam mais ativas.

Manuel Brito, antigo vereador da Câmara Municipal de Lisboa,  
na foto em conversa com Alfonso Arroyo, foi o grande ideólogo e 
responsável por um processo que começou há mais de dez anos e que 
terminou nos contratos de concessão que permitiu dar nova vida a  
três locais icónicos de Lisboa, as antigas piscinas dos Olivais, Areeiro  
e Campo Grande.
«A inauguração deste centro e o facto de estarmos aqui hoje  
deu-me uma grande alegria. Esta, em bom rigor, é uma parceria 
público-privada – o nome hoje é um pouco maldito – mas esta  
é uma boa parceria público-privada. A CML tinha estes terrenos  
que valem ouro, mas não tinha 30 milhões de euros para fazer todas  
as obras. Por outro lado, eu sempre tive a filosofia de que a câmara  
não faz desporto, faz política e, ao fazer política, tem que criar as 
condições materiais para que o desporto se possa desenvolver.  
Foi a política que seguimos e estamos muito felizes. Este é um centro 
de excelência, em número de praticantes, em projetos sociais e, 
sobretudo, onde há um contrato que é feito com características 
essenciais, que beneficiam o povo. Foi um contrato em que todos 
ganharam. É um caso exemplar para o país e estou muito feliz  
por ter feito parte dele», declarou o ex-autarca por ocasião  
do segundo aniversário do GO fit Olivais.
Foto: Jaime Gonçalves/WTV.
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para aproximadamente 45 pessoas. Aqui encontramos os 
materiais para as diversas atividades, como o Adaptiv Pilates 
ou o Adaptiv Ioga, assim como as atividades mais tranquilas. 
Na “sala move”, para 70 utentes, são feitas as coreografias, 
assim como atividades novas nestes centros. Falamos aqui 
do Adaptiv Jump, uma atividade inserida no método Adap-
tiv com base nas botas de salto Kangoo Jumps, apresentada 
pela marca como «o sapato desportivo de menor impacto». 
Em quarto lugar, a “sala power”, com 54 vagas, onde terão 
lugar todas as atividades de força, mais vocacionadas para 
o aumento da massa muscular. Por último, a sala exterior, 
com 35 vagas, com uma estrutura para o desenvolvimento 
de atividades como o Adaptiv GO fit Cross, semelhante ao 
cross fit, mas numa versão muito mais fitness, de alta inten-
sidade. As restantes atividades outdoor englobarão cami-
nhadas e saídas em BTT.

Como demais novidades no GO fit Campo Grande há ainda 
a registar a criação de dois novos clubes, de nadadores e 
corredores, e as opções para utilizadores infantis. O GO fit 
Kids de atividades desportivas apresenta um mapa de aulas 
adequado a crianças e um esquema de horários, distinto 
aos sábados e domingos, para facilitar os treinos dos pais. 
O novo GO fit contará também com toda a experiência e 
trabalho desenvolvido por Marta Fernandes nos Olivais, 
diretora técnica do GO fit e subdiretora responsável pelo 
centro do Campo Grande.

Mais centros GO fit no futuro
O passado mês de janeiro marcou o segundo aniversário do 
GO fit Olivais, o centro percursor da marca em Portugal, e 
o modelo testado para definir o funcionamento deste novo 
espaço no Campo Grande. João Galileu, diretor de ope-
rações do GO fit para Portugal, afirmou a sua satisfação pelo 
ultrapassar de expetativas. «Não havia uma certeza absoluta 
quanto ao modelo e posicionamento da marca em Portugal. 
O primeiro ano veio provar que a marca e seu posiciona-
mento fazem sentido em Portugal e o segundo foi o da sua 
confirmação categórica, uma vez que excedemos todas as 
expectativas em relação aos resultados esperados.»

Neste segundo ano foram distinguidos pela primeira vez 
os centros GO fit com melhor desempenho, tendo o GO 
fit Olivais sido nomeado em três categorias (finalista em 
todas) e vencido no âmbito do serviço e satisfação do cliente. 
«Somos a unidade que melhor presta serviço ao cliente e 

onde este está mais satisfeito. É um motivo de orgulho para 
toda a equipa, que vive esta missão de servir bem o cliente e 
de fazer com que ele viva mais e melhor», referiu, acrescen-
tando que, «o GO fit tem capacidade e vontade de investir e 
queremos canalizar essa capacidade para Portugal. Depois 
do Campo Grande, em 2017, queremos encerrar mais duas 
possibilidades de projeto, para concretizar o objetivo de ter 
10 centros GO fit em Portugal».

Expectativas elevadas
João Galileu confirma que as expectativas são muito ele-
vadas em relação ao sucesso do Campo Grande. «Em Por-
tugal existem já muitos espaços desportivos. A verdade e 
o problema é que, por vezes, não estão adaptados às neces-
sidades da população. Ou porque estão envelhecidos ou 
deteriorados ou porque não estão de acordo com o que são 
as novas tendências a nível tecnológico ou, ainda, porque 
não conseguem dar resposta às tendências de mercado em 
termos das melhores práticas e das novas atividades. Creio 
que existe aqui um espaço no mercado e o GO fit tem um 
posicionamento muito forte a este nível. Além do mais, 
neste momento, nós somos a única marca que possui um 
centro de investigação próprio e que apresenta todos os pro-
fissionais com certificação no âmbito do sistema europeu de 
reconhecimento de qualificação EREPS (European Register 
of Exercise Professionals). As expectativas são igualmente 
elevadas em relação à expansão da marca, com uma progres-
são lógica para o norte do país, numa estratégia de diversifi-
cação geográfica.»

Para mais informações:
Centro Desportivo GO fit Campo Grande
Jardim do Campo Grande
1600-024 Lisboa
Tel.: 217 653 464
www.go-fit.pt

A equipa de gestão do GO fit no segundo aniversário do centro dos Olivais  
(da esquerda para a direita):  Joaé Luís Costa, diretor de desenvolvimento;  
Marta Fernandes, diretora técnica e subdiretora do GO fit Campo Grande,  
Alfonso Arroyo, diretor corporativo; Ana LIma diretora de comunicação  
e João Galileu, diretor de operações para Portugal.
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O Aquadome, o centro wellness do 
complexo hoteleiro H2otel, é constituído 
por quatro grandes áreas: Aquatermas, 
centro termal com elevado nível de 
especialização em doenças respiratórias; 
Aquafisio, um centro completo de 
fisioterapia e osteopatia; Aquacorpus, 
o espaço de equilíbrio entre o corpo e 
a mente, associando estética a terapias 
orientais; e Aqualudic, o conjunto de 
piscinas hidrodinâmicas sob a temática 
do circuito celta. Toda esta oferta está 
assente num impressionante conjunto 
de instalações aquáticas que podem 
ser visitadas em Unhais da Serra, no 
Parque Natural da Serra da Estrela. 
A Sociedade Termal Unhais da Serra, 
empresa proprietária do complexo, é 
concessionária das termas, reconhecidas 
pelas propriedades únicas das suas águas.

COMPLEXO 
H2OTEL 

AQUADOME
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Tal como descreveu o arquiteto autor do projeto, Jorge 
Palma, em 2004, o H2otel é um hotel de montanha cons-
truído de raiz, arquitetonicamente integrado na paisagem, 
de forma a permitir uma ligação íntima com a natureza. «A 
imagem de um grande hotel de montanha com alusões a 
linguagem tradicional num conceito contemporâneo.»

O complexo está situado em Unhais da Serra, em comunhão 
com o Parque Natural da Serra da Estrela. Dispõe de 90 
quartos, dos quais 17 são suites e suites duplex, com uma 
deslumbrante paisagem sobre o vale glaciar da Alforfa na 
vertente sudoeste daquele parque, a uma altitude de 750 
metros e a cerca de 20 km da cidade da Covilhã. Na sua 
oferta, o restaurante do hotel agrega a gastronomia tradi-
cional de montanha e ementas preparadas à medida dos 
clientes, depois de realizadas as avaliações nutricionais pela 
equipa médica do hotel no âmbito do programa integrado 
Medical Spa.

Na oferta do H2otel contamos ainda com salas de congres-
sos, reuniões e banquetes, lounge e lounge bar com espla-
nada, uma loja gourmet, sala de jogos (media center), um 
amplo estacionamento, ginásio e o espaço termal, grande 
foco de interesse, traduzido nesta edição.

A oferta do conjunto dirige-se a um cliente exigente que 
valoriza e procura o bem-estar, a prevenção e a saúde, com 

gosto pela natureza e desportos de ar livre – também incluí-
dos na oferta do hotel –, boa gastronomia e riqueza cultural.

Aquadome, termas de Unhais da Serra
As termas inseridas no complexo hoteleiro H2otel-Aqua-
dome apresentam os seus serviços centrados na área de 
saúde, prevenção e bem-estar, distribuídos pelas seguintes 
áreas funcionais e complementares:

 − Aqualudic – Espaço lúdico com piscinas hidrodinâmicas 
de água quente, interiores, exteriores, piscinas de verão e 
um circuito celta constituído por sauna, sauna com cro-
moterapia, banho turco, hammam, fonte de gelo ou duche 
de contraste;

 − Aquatermas – Espaço termal destinado à realização de 
tratamentos com água mineral natural num conceito de 
saúde, prevenção e bem-estar;

 − Aquacorpus – Área de wellness com ginásio, massagens 
tradicionais e holísticas e tratamentos de estética associa-
dos a produtos da reconhecida marca Confort Zone;

 − Aquafisio – Moderno centro de fisioterapia que recorre às 
condições únicas de tratamento em meio aquático;

 − Clínica – Com médicos hidrologistas, enfermeiro, fisiote-
rapeuta e nutricionista.

Aqualudic
Os espaço Aqualudic é um excelente cartão de visita do 
H2otel e um dos grandes atrativos para a sua clientela, 
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graças ao conjunto de piscinas que o compõem. No exterior 
encontramos duas piscinas de água fria, uma principal, com 
216 m2, e outra para crianças, com 102 m2.

No seu interior destaca-se a Laguna Grande, com as suas 
camas e cadeiras de hidromassagem, rio e natação contra-
corrente, uma grande área aquática (água quente a 32 ºC) 
situada no piso -1 que se estende desde o interior (346 m2) 
até ao exterior (415 m2).

Está ligada à Laguna Pequena através de uma cascata. Esta, 
implantada no piso 0, possui uma superfície de 110 m2 e 
diversas estruturas de apoio, como as saunas, o hammam, o 
banho turco ou o duche de contraste, destacando-se o reves-
timento ornamental e os quatro grandes jacuzzis suspensos.

Aquatermas
A proprietária do H2otel, é concessionária das Termas de 
Unhais da Serra. A sua água mineral é uma água de cir-
culação profunda, com origem na Serra da Estrela. O seu 
quimismo resulta essencialmente da percolação através das 
rochas graníticas, sendo designada por água bicarbonatada 
sódica, carbonatada, fluoretada e sulfidratada, vulgarmente 
designada por água sulfúrea. Apresenta uma mineralização 
total de cerca 280 mg/l, condutividade de 300 µScm-1, 

aproximadamente, e pH de 8,5 a 8,8, com temperaturas 
na emergência na ordem de 37,5 ºC. Os benefícios da sua 
aplicação são de amplo espectro.

No Aquatermas, destaca-se a piscina termal com 108 m2 e 
o corredor de marcha contracorrente com 19,35 m2. A pro-
fundidade na piscina oscila entre 1,15 m e 1,25 m, sendo de 
0,90 m no corredor de marcha contracorrente. O espaço de 
tratamentos conta com 24 cabinas.

Entre os tratamentos como a hidromassagem na piscina ter-
mal e a marcha no corredor específico, encontramos ainda 
hidromassagem em banheiras, duches Vichy, hidropressote-
rapia, Bertholaix (pulverização de vapor termal através de uma 
corrente de ar quente), sala de vias respiratórias, estufas de vapor  
e duche escocês.

Restantes infraestruturas
A área de wellness Aquacorpus apresenta-se com ginásio, 
técnicas de massagens tradicionais e holísticas e tratamen-
tos de estética associados a produtos da reconhecida marca 
Confort Zone. Possui quatro gabinetes com 12,74 m2 (mas-
sagem e estética) e três outros com cerca de 20 m2 (temáti-
cos) destinados a técnicas ayurvédicas, medicina tradicional 
chinesa e rituais em casal.
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Legenda:
  1. Sala da árvore

Circuito Celta
  2. Duche (3 postos)
  3. Hammam
  4. Banho turco
  5. Sauna
  6. Fonte de gelo
  7. Duche de contraste 360º
  8. Sauna com cromoterapia
  9. WC
10. Escada de acesso à Laguna Pequena 

e deck

Laguna Grande
11. Camas de hidromassagem (6 postos)
12. Cadeiras de hidromassagem (4 postos)
13. Rio
14. Natação contracorrente
15. Pescoço de cisne
16. Cascata
17. Leque
18. Geyser Ar grande
19. Geyser Ar/Água (6 postos)
20. Ponte
21. Acesso exterior

Piscinas Exteriores
22. Crianças
23. Adultos
24. Jardim/relvado

Laguna Pequena
25. Aerobanho e Geyser
26. Hidromassagem tangencial
27. Aerobanho
28. Hidromassagem (costas e gémeos)
29. Cascatas
30. Deck de repouso
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O moderno centro de fisioterapia que recorre às condições 
únicas de tratamento em meio aquático é denominado 
Aquafisio. Neste âmbito, além da utilização da piscina ter-
mal, existe um ginásio específico para a fisioterapia, dois 
gabinetes individualizados e quatro gabinetes comuns.

Os serviços da clínica contam com médicos hidrologistas, 
enfermeiro, fisioterapeuta e nutricionista.

Gestão da instalação
O H2otel-Aquadome é um estabelecimento com gestão pri-
vada da Sociedade Termal Unhais da Serra, propriedade do 
grupo Natura IMB Hotels. Todos os serviços disponíveis 
no Aquadome são explorados diretamente pela sociedade, 
entendendo os proprietários e a gestão que é a única forma 
de assegurar a qualidade e desenvolvimentos dos serviços 
prestados.

A tradição da empresa na oferta de turismo de saúde e o 
facto de este projeto estar paredes meias com o parque Natu-
ral Serra da Estrela, determinou uma maior sensibilização 
para as componentes paisagísticas e ambientais. Desde o 
início que foi implementado um sistema de gestão ambien-
tal Eco-Hotel. O enquadramento do complexo na paisagem, 
a aposta em sistemas de iluminação led, o reaproveitamento 
de energia através de bombas de calor, a utilização de painéis 
solares e gás natural como fonte de energia são demons-
trativos desta filosofia. Depois, o reconhecimento, de que 
são exemplo a atribuição do Prémio EDP Energia Elétrica 
e Ambiente e do galardão Cristal de Gelo, da associação 
ambientalista Amigos da Serra da Estrela.

O grupo Natura IMB considera que o turismo associado 
à saúde é uma das tendências da procura actual mais rele-
vantes e posicionou a sua oferta com especialização neste 
segmento. Possui agora cinco unidades hoteleiras na zona 
centro e está a estudar possibilidades de expansão da marca 
dentro desta filosofia de oferta.

Para mais informações:
H2otel – Congress & Medical Spa
Avenida das Termas, Apartado 459
6215-574 Unhais da Serra
Tel.: 275 970 020
www.h2otel.com.pt

FICHA TÉCNICA

Designação H2otel-Aquadome

Propriedade e gestão Sociedade Termal Unhais da Serra

Construção

Promotor Sociedade Termal Unhais da Serra

Arquitetura Jorge Palma, arquiteto

Construtora Certar

Construção das 
piscinas e spa

Iberotermas

Conclusão e início  
de funcionamento

Novembro de 2008

Investimento global  15 milhões de euros

Instalações

Piscinas exteriores Principal (216 m2)
Crianças (102 m2)

Laguna Grande Interior e exterior (346 m2/415 m2)

Laguna Pequena 110 m2

Piscina termal 108 m2; (corredor de marcha 
contracorrente: 19,35 m2)

Estruturas de apoio Sauna cromoterapia (10 m2);  
sauna (10 m2); banho turco (10 m2);  
hammam (10 m2), duche  
de contraste 360º, jacuzzis 
suspensos e wellness.

Outros Ginásio; padel; bicicletas, com 
percurso em estrada; percusos  
de natureza em caminhada e BTT; 
programas de animação diária.

Equipamentos

Revestimento Pastilha (exterior); epoxi (laguna 
grande); ornamental específico 
(laguna pequena).

Tratamento Misto: cloro e UV.
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O Club Med da Balaia, em Albufeira, é um 
dos maiores resorts do Algarve. Da decisão 
de construir uma nova piscina num dos 
terrenos adjacentes ao empreendimento 
e do conhecimento do conceito das 
piscinas biológicas surgiu uma nova 
piscina de grandes dimensões, de uso 
coletivo, que será uma referência neste 
tipo de construções. As piscinas biológicas 
fazem parte da chamada nature based 
technology, diferenciam a oferta turística, 
aumentam a biodiversidade do local e 
valorizam o ambiente da propriedade. 
Todos estes elementos podem ser 
apreciados neste novo projeto da 
arquiteta paisagista Claudia Schwarzer,  
do biólogo Udo Schwarzer e da Bio 
Piscinas, que possui uma zona de banho 
com 300 m2, uma faixa de natação de 30 m 
e serve 225 utentes por dia.

ZEN POOL, 
A PISCINA 

BIOLÓGICA DO 
CLUB MED DA 

BALAIA

Foto: Bio Piscinas.Foto: Bio Piscinas.
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O Club Med da Balaia em Albufeira é um dos maiores resorts 
do Algarve e está localizado perto de Albufeira, na Praia 
Maria Luísa. O complexo turístico compreende três hotéis 
nas imediações, Pirâmide, Torre e Golf, que representam 
cerca de 700 quartos. Sendo o desporto um tema essencial 
do conceito Club Med, o resort proporciona um conjunto de 
opções desportivas aos seus clientes, com diversas modali-
dades orientadas por profissionais. Entre estas, encontramos 
ténis, ténis de mesa, voleibol, futebol, tiro com arco, golfe, 
vela, ski ou mergulho. De referir ainda o spa e a piscina 
tradicional na oferta do resort, ainda que não seja dessa que 
falaremos aqui.

Em 2015, os responsáveis do Club Med da Balaia tinham 
previsto construir uma segunda piscina num terreno adja-
cente ao resort. Tendo tomado conhecimento do conceito 
inovador das piscinas com tratamento biológico, optaram 
para esta solução sustentável, a construção de uma piscina 
biológica.

As piscinas biológicas fazem parte da chamada nature based 
technology. É a tecnologia mais moderna no âmbito da con-
ceção de piscinas e instalações aquáticas, uma tecnologia de 
comunhão com a natureza. A biodiversidade instalada e os 
ecossistemas criados oferecem água de qualidade balnear, na 
sua forma mais natural. As instalações biológicas são uma 
tendência importante na construção de piscinas modernas. 
Satisfazem a vontade de diferenciar a oferta turística, na 
medida em que apresentam aos utentes mais possibilidades 
de usufruto de experiências de ar livre e no meio natural, 

mesmo fora da época balnear. Aumentam a biodiversidade do 
local de implantação. E valorizam o ambiente da propriedade.

Zen Pool foi o nome atribuído à piscina biológica pelo resort 
de Albufeira. O novo equipamento fica inserido numa área 
à parte, pouco distante da zona principal do hotel, que ante-
riormente foi usada como terreno de pitch and put, ou seja, 
um curso de treino de golfe.

Assim, entre as grandes copas de pinheiros mansos exis-
tentes naquele terreno, no topo da encosta, nasceu uma 
tranquila zona de lazer. E é neste ambiente convidativo que 
se estende um grande espelho de água. Possui tudo em seu 
redor para uma estada confortável: um ambiente acolhedor 
com relvados e espreguiçadeiras, decks em madeira, um bar 
de sumos naturais feitos a la minute, serviço de nadador-
-salvador e vista de mar. Neste ambiente fabuloso, a piscina 
biológica, com as suas águas cristalinas, é uma verdadeira 
joia da região.

Um ex-libris do Algarve
Este equipamento balnear, com tratamento 100% biológico, 
constitui uma oferta de lazer diferenciadora e, simultanea-
mente, típica da região, graças ao design naturalizado e ao 
uso exclusivo de plantas e materiais típicos do Algarve. O 
design do projeto está altamente inspirado pelos ambientes 
aquáticos naturais do barrocal algarvio. Assim, criou-se uma 
fatia de paisagem, marcada pela presença da rocha calcária, 
da água e das plantas, um conjunto natural em comunhão 
com o espírito do ambiente ex-libris do Algarve.

Foto: Bio Piscinas.
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Designação Zen Pool do Club Med da Balaia

Propriedade e gestão Club Med da Balaia

Manutenção SHB, Lda.

Data de inauguração 23 de setembro de 2016

Construção

Promotor Club Med da Balaia

Arquitetura Bio Piscinas, Lda.

Projeto de execução Claudia Schwarzer, 
arquiteta paisagista

Direção de obra Pedro Couto, engenheiro civil

Construção SHB, Lda.

Ínicio da obra 4 de maio de 2016

Conclusão da obra 30 de junho de 2016

Abertura 1 de julho de 2016

Área de construção 2000 m2

Orçamento global 225 000 €

Instalações

Profundidade 1,8 m

Plano de água/volume 850 m2/1300 m3

Lotação (diária) 225

Temperatura da água 20 ºC - 28 ºC

Tratamento da água Biológico

Equipamentos

Revestimento Tela FPP cinzenta (zona de natação) 
e verde-oliveira (zona de plantas)

Transbordo Caleira fi nlandesa

Tratamento e fi ltração Biológico

Aquecimento Natural

Pavimento
bordadura/praia Granito/calcário, bujardado

Bombas Badutop

Software de gestão Easysensing, Lda. & DANA (banco 
de dados para piscinas biológicas 
públicas).

Foto: Bio Piscinas.

A piscina biológica tem uma superfície de 850 m2 
e uma zona útil de natação de 300 m2. A profundi-
dade máxima é de 1,8 m. A impermeabilização é 
feita em tela FPP, de espessura de 1,2 mm/1,5 mm, 
de cor cinzenta-clara na zona de banho e verde-
-oliveira na zona de plantas. A separação entre a 
zona das plantas e a área de natação é feita por pa-
redes submersas revestidas por tela. O tratamento 
da água é feito por um fi ltro biológico externo de 
50 m2, aquaculturas de plantas submersas e plan-
tas de reposição nas margens. O conceito de plan-
tação considera a composição química especial do 
local e o teor de nutrientes da água. O acesso à 
água é feito através de amplas escadas pavimenta-
das e de uma entrada em rampa com corrimão em 
aço-inox que garante total acessibilidade. A bom-
ba contribui para o trabalho do transbordo sem-
-fi m (caleira fi nlandesa), que desempenha um pa-
pel importante para a vista de mar, para a limpeza 
da superfície do espelho de água, para a fi ltragem 
biológica da água e para a sua circulação. A água 
regressa do fi ltro através de uma cascata-parede.

A maior piscina biológica 
em Portugal

Foto: Bio Piscinas.
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A piscina biológica proporciona um cenário natural espan-
toso para o empreendimento turístico, e visa oferecer um 
espaço de contemplação e observação da natureza, fator cada 
vez mais importante nas áreas relacionadas com o bem-estar 
e animação turística. Além disto, a fabulosa vista sobre o mar 
da costa algarvia, a partir da água e ao longo de um sem-fim 
de 18 metros de comprimento, desenha o mais bonito cená-
rio possível. Importa aqui salientar que a piscina biológica se 
destina exclusivamente aos hóspedes do Club Med.

Com os projetistas da Bio Piscinas, o promotor encontrou 
um parceiro com uma larga experiência, com um elevado 
número de projetos concretizados nesta área, e apto a de-
senvolver uma solução para uma piscina de grande lotação, 
capaz de garantir, com o seu tratamento natural da água, o 
respeito pelo meio ambiente.

Tratamento da água exclusivamente biológico
A piscina biológica possui duas entradas. Uma em rampa 
pavimentada, que garante toda a acessibilidade, e outra, 
através de confortáveis escadas de pedra granítica bujar-
dada, acompanhadas por um cais em pedra natural. Um 
conjunto em pedra oferece ilhas para descansar, no meio do 
espelho de água.

A zona de banho ocupa 300 m2 da área total da piscina 
biológica e apresenta uma faixa de natação de 30 m de com-
primento, sendo delimitada por paredes de separação da 
zona de plantas. Do lado do mar fica o transbordo, acompa-
nhado por largas espreguiçadeiras subaquáticas que convi-
dam a relaxar na água e a usufruir da vista sobre a paisagem 
marítima. As partes nascente e norte do espelho de água 
albergam as zonas de depuração com plantas, bem como a 
parede-cascata com fetos e musgos.

Para obter água de qualidade balnear, o tratamento é feito 
com aquaculturas de plantas macrófitas, ou seja, através de 
grandes conjuntos de plantas submersas oxigenantes de espé-
cies diversas, todas elas indígenas e de distribuição regional. 
Nas margens crescem plantas de reposição. A água de enchi-
mento exigia uma seleção especial de plantas, com espécies 
capazes de se desenvolverem bem sob as condições locais.

O transbordo mantém a superfície da água limpa de impu-
rezas. A partir daí, uma bomba reenvia a água para a zona 
do filtro biológico externo, que contribui para a eliminação 
de nutrientes e bactérias. Daqui, a água regressa à zona das 
plantas, onde a bioatividade destas faz a oxigenação daquela, 
antes da sua entrada na zona de banho. A piscina biológica 
tornou-se na grande atração do empreendimento, e serve 
225 utentes por dia.

A piscina biológica, com o seu amplo espelho de água de 
850 m2, forma uma espécie de jardim aquático, composto 
por cascatas com rochas e lagos com plantas. Rodeada por 
um ambiente natural, ultrapassa todas as expectativas. O bar 
instalado na proximidade serve apenas sumos frescos natu-
rais e contribui desta forma para o bem-estar dos utentes.

Para mais informações:
Club Med da Balaia
Praia Maria Luísa
8200-329 Albufeira
Tel.: 289 510 500 - clubmedbalaia.pt

Bio Piscinas, Lda.
Apartado 1020
8671-909 Aljezur
Tel.: 282 973 363 - 968 076 808 - www.biopiscinas.pt

Foto: Bio Piscinas.

Foto: Bio Piscinas.
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CENTRO DE 
TÉNIS E PADEL 

DO ESTÁDIO 
UNIVERSITÁRIO 

DE LISBOA

Em fevereiro de 2016, a Reitoria da 
Universidade de Lisboa abriu um  
concurso público para a concessão,  
por 10 anos, de uma área de cerca de  
12 500 m2 do Estádio Universitário de 
Lisboa, destinada à gestão do centro de 
ténis ali existente. O caderno de encargos 
apontava a obrigatoriedade da gestão 
dos sete campos da modalidade, assim 
como do edifício onde existia um centro 
de fitness, com a introdução de um 
conceito de cross-fit. A gestão de uma área 
adicional livre com cerca de 4000 m2 era 
facultativa e havia também a possibilidade 
da implementação de um parque de 
estacionamento afeto a esta unidade. 
O vencedor do concurso foi a Rackets 
Pro, empresa especializada na gestão de 
espaços desportivos, que acrescentou o 
padel, de popularidade crescente, à lista 
de modalidades do estádio universitário.
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Os resultados do concurso foram divulgados em maio de 
2016, o mês que marcou o início dos trabalhos e do percurso 
com vista à concretização do projeto. Piscinas e Instalações 
Desportivas Hoy falou com Carlos Pratas, sócio fundador 
e responsável da Rackets Pro, para conhecer os detalhes do 
projeto e apresentar os novos centros de ténis, padel e cross-
-fit do EULisboa.

O projeto assenta em vários pilares. Refira-se desde logo 
a construção de um parque de estacionamento com um 
pouco mais de 60 lugares, de dimensão reconhecidamente 
reduzida, mas mesmo assim importante, dado estarmos a 
falar do centro da cidade, onde os lugares estacionamento 
são cada vez mais escassos. Este parque será gratuito.

O maior centro de padel em Portugal
A Rackets Pro apresentou, como referido, a proposta ven-
cedora do concurso, a qual se caracterizava pela opção de 
gestão de todas as opções lançadas no concurso. A área de 
4000 m2 de um terreno que era baldio foi assim transfor-
mada no maior centro de padel em Portugal, com 12 cam-
pos, metade dos quais cobertos, ultrapassando em dimen-
são outros dois grandes centros da modalidade – o Padel 
Campo Grande, em Lisboa, com nove campos, e o Quinta 
da Marinha Racket Club, em Cascais, também gerido pela 
Rackets Pro, com nove campos, seis dos quais são cobertos.

Relativamente ao centro de ténis, dos seus sete campos, 
cinco viram o seu piso reabilitado, pois estava muito desgas-
tados e com fendas, e os dois restantes foram renovados com 
relva, entre outros melhoramentos e, entretanto, já abertos 
ao público, com grande sucesso.

No edifício do centro, foi reaberto o serviço de cafetaria e 
bar, que estava fechado e que é muito importante para um 
clube desportivo. Destaque-se ainda a renovação dos quatro 
balneários, dois deles simplesmente recuperados, sendo os 
outros dois alvos de uma intervenção mais profunda, como 
se verá de seguida.

Cross-fit como aposta diferenciadora  
e de qualidade
«No centro de treino que vamos implementar», explica 
Carlos Pratas, «adotámos um conceito que está a ter muito 
sucesso, que é o do ginásio n.º 1 no Reino Unido – foi con-
siderado o melhor ginásio do mundo nos últimos dois anos 
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A Rackets Pro é uma 
empresa que faz da 
gestão desportiva a 
sua atividade central e 
possui uma estrutura 
interna capaz de pro-
jetar, executar e acom-
panhar uma obra de 
uma infraestrutura des-
portiva. Estende ainda a 
sua intervenção a outras 
áreas ,  sempre com 

ligação ao desporto, de que são exemplo o marketing, a gestão 
de eventos desportivos e uma atividade comercial, que comple-
menta a atividade dos seus próprios clubes. Celebra em abril o 
seu quarto aniversário e, desde o seu surgimento em 2013, tem 
desempenhado um papel importante na promoção de desenvol-
vimento do padel em Portugal.
«Sempre estive ligado ao mundo das raquetes. Primeiro como 
jogador e depois como professor. E, juntamente com um amigo, 
meu sócio na empresa, decidimos investir no padel, que estava 
a ter tanto sucesso em Espanha que considerámos que também 
daria certo aqui», explica Carlos Pratas. «Em 2013, havia muito 
poucos clubes e, de repente, uma expansão brutal.»
«Até àquele momento, os campos de padel estavam sempre 
integrados ou associados a clubes de ténis. O caso do Clube 
Nacional de Natação (CNN), onde nasceu o Nacional Padel, foi 
o primeiro de um campo fora de um clube de ténis. E o padel 
tornou-se independente!»
«Temos concorrido a alguns clubes estratégicos, sempre com a 
ideia de uma certa dimensão. Os clubes têm que ter, no mínimo, 
cinco ou seis campos de padel, que é o que nós entendemos que 
vale a pena. O primeiro, no CNN, construiu-se a partir de uma 
piscina e de um campo de basquetebol em desuso. Foi feito um 
investimento grande na abertura de mais cinco clubes com gestão 
própria: o Aquafitness Racket Club, na Caparica; o Rackets Pro 
Évora, o Quinta da Marinha Racket Club, em Cascais; o Rackets 
Pro EUL, aqui em destaque; e o clube do Saldanha, no Mercado 
31 de Janeiro, também em Lisboa. No Saldanha teremos cinco 
campos de padel e um ginásio com o mesmo conceito do do 
EULisboa, sendo que esta é uma localização especial, mesmo no 
topo do edifício».
«E este é o raio de intervenção da Rackets Pro, neste momento. 
Houve aqui um grande investimento ao longo destes anos e agora 
estamos a terminar as obras que temos em curso para melhor 
potenciarmos a gestão dos clubes, que é o que fazemos», conclui.

E o padel tornou-se independente!

Nacional Padel (Lisboa)

7 campos de padel (3 cobertos); 1 com relva cor de 
rosa a pensar nas senhoras.

Aquafitness Racket Club (Caparica)

3 campos de padel descobertos; 1 campo de ténis de 
piso rápido; e campo de futebol de 5; área de 3800 m2.

Rackets Pro Évora (Évora)

4 campos de padel descobertos; 1 campo de ténis; e 
campo de futebol de 5.

Quinta da Marinha Racket Club (Cascais)

3 campos de squash; 9 campos de padel (6 cobertos); 
8 campos de ténis de terra batida (3 cobertos); área 
superior a 15 000 m2.

Rackets Pro EUL (Lisboa)

7 campos de ténis (5 de piso rápido e 2 de relva 
sintética); 12 campos de padel (6 cobertos); centro de 
fitness (cross fit).

Rackets Pro Saldanha (Lisboa)

5 campos de pádel; centro de fitness (cross fit).
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– e que assenta muito no cross-fit, em aulas de grupos. Não 
haverá uma mensalidade aberta para se estar numa sala de 
musculação e fazer treino livre. Será sempre à base de aulas. 
Vamos ter dois estúdios, sendo um deles de alta intensidade 
e o outro baseado no tema do boxe. Sempre à volta do boxe, 
haverá um conjunto de exercícios ligados ao treino funcio-
nal», explica.

«De uma forma geral, é o que temos vindo a fazer desde 
o dia 1 de agosto», aponta Carlos Pratas, numa referência 
abrangente de todas as intervenções. «Todas as infraestrutu-
ras foram e ainda estão a ser alvo de intervenção, à exceção 
do ténis, que abriu logo em setembro de 2016. O padel abriu 
em janeiro e o cross-fit abrirá em abril».

«Relativamente aos balneários, dois deles vão ser interven-
cionados de forma profunda, com mudanças do seu design 
e aspeto funcional. Os outros dois apresentam condições 
e serão apenas recuperados. Ficaremos assim com dois a 
servir a área das raquetes e os outros para a área de cross-fit.»

Opções e investimento
A decisão de construir 12 campos de padel é uma aposta 
da Rackets Pro, uma vez que não havia qualquer obrigato-
riedade relativa a esta modalidade no caderno de encargos. 
Para além da reformulação dos espaços, recuperação dos 
campos existentes e construção de novos, uma grande fatia 
do investimento destinou-se a equipar o centro de cross-fit. 
«O conceito que vamos adotar implica um grande investi-
mento», esclarece o gestor da empresa. «Implica termos as 
passadeiras topo de gama da Technogym – são as primeiras 
passadeiras que não têm motor, que foram utilizadas nos 
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que replicam a corrida 
com maior realismo. Não têm motor, pelo que funcionam 
à base da tração que a própria pessoa exerce sobre o tapete. 

Também os sacos de boxe, que permitem este treino funcio-
nal, trazidos dos EUA, representam um investimento consi-
derável. Refira-se, também que optámos por fazer os nossos 
bancos de step. As aulas que serão à base de passadeiras e 
step requerem um banco especial, tendo o protótipo sido 
criado pela Rackets Pro. Como podemos ver, sobretudo 
nesta área do cross-fit, houve um grande investimento, ao 
qual devemos acrescentar uma nova receção, com novo 
balcão e pavimentos e revestimentos apropriados. Como o 
conceito é um conceito diferenciador, quisemos investir em 
bons materiais, de boa qualidade, também eles diferencia-
dores», conclui.

Padel, um desporto social
Os baixos índices de atividade física registados em Portugal, 
sobretudo quando comparados com a média europeia, ao 
mesmo tempo que são alarmantes, também apontam para 
um crescimento mais rápido da prática desportiva regular, 
sobretudo nos adultos mais jovens, com maior incidência 
nas zonas urbanas.

A este respeito, Carlos Pratas reafirma uma das diretrizes 
da atividade da Rackets Pro. «Nós acreditamos no desporto. 
Como uma boa área de negócio, mas também e essencial-
mente, como uma área de grandes benefícios sociais. E neste 
aspeto, o padel desempenha um papel muito importante. 
É um desporto social por natureza, é uma atividade social 
riquíssima e, por isso, tem crescido tanto. É um jogo! Não 
tem aquela obrigatoriedade técnica absolutamente especia-
lizada de outras modalidades. Uma pessoa, no primeiro dia 
em que entra num campo, consegue fazer um jogo. No ténis, 
não. Depois, é um espaço mais pequeno, sempre jogado a 
quatro, com muito mais interação com o parceiro e com os 
adversários. Potencia a socialização e a diversão e encaixa 
perfeitamente nas novas tendências da atividade física.»

Fase de construção das novas instalações: à esquerda a fase de obras dos campos de padel e construção da cobertura; à direita, a imagem permite apreciar a diferença 
entre o estado dos campos antes e depois da intervenção, neste caso a colocação do pavimento dos pisos rápidos. O resultado é um centro completamente novo.
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Tradição na prática e desenvolvimento do ténis

A prática do ténis no Estádio Univer-
sitário de Lisboa (EULisboa) tem uma 
larga tradição, sendo interessante refe-
rir, numa retrospetiva histórica, que 
a construção de campos de ténis foi 
desde logo prevista em 1956, ano da 
inauguração do EULisboa, mais con-
cretamente a 27 de maio, no primeiro 
estudo prévio relativo à sua construção, 
da autoria dos arquitetos João Simões e 
Norberto Correia. 
Os primeiros campos de ténis cons-
truídos no EULisboa eram campos de 
terra batida. Em 1987 são construídos 
os campos de ténis n.os 3, 4 e 5 em piso 
sintético e, em 1994, é feita a obra do 
Centro de Ténis, instalação desportiva 
esta que viria a ser requalificada em 
2001, através de um projeto do arqui-
teto Frederico Valssasina.
Até 1997, o EULisboa limitou-se a alu-
gar os campos de ténis para o ensino e 
prática desta modalidade desportiva, 
importando sublinhar que o Centro 
Desportivo Universitário de Lisboa 
(CDUL) manteve, até finais dos anos 

90, uma secção de ténis que permitia 
o ensino e a prática competitiva desta 
modalidade no EULisboa.
Com a remodelação do Centro de Ténis 
em 2001, o EULisboa passou a dispor 
de uma instalação desportiva para a 
prática do ténis com balneários moder-
nos, incluindo cacifos individuais, luz 
artificial e sete campos de piso rápido, 
sendo dois deles em relva sintética.
Tendo em consideração o investi-
mento feito nas instalações despor-
tivas do ténis, bem como o facto de, 
a partir de 1997, o EULisboa ter ini-
ciado o desenvolvimento de um vasto 
programa de atividade física e despor-
tiva orientada, é inaugurada a Escola 
de Ténis no ano letivo de 2001/2002. 
Este projeto funcionou com base no 
modelo de gestão direta das atividades 
até ao ano letivo de 2015/2016, tendo 
como objetivo principal a promoção 

e desenvolvimento da prática do ténis 
direcionado para a comunidade aca-
démica e com grande abertura para a 
comunidade em geral.
Em 2016, e já no contexto da plena 
integração do EULisboa como unidade 
especializada dos Serviços Centrais da 
Universidade de Lisboa, é lançado um 
concurso público para a concessão da 
exploração do Centro de Ténis do Está-
dio Universitário de Lisboa, de forma a 
permitir a gestão concessionada desta 
instalação desportiva, por parte de 
uma entidade especializada neste tipo 
de serviços desportivos e com capaci-
dade para investimento e alargamento 
do projeto de ténis às modalidades de 
padel e cross-fit.

João Roquette, presidente  
do Estádio Universitário de Lisboa

Vista aérea do conjunto de infraestruturas desportivas do EULIsboa. Esta imagem, anterior à intervenção, 
permite observar o centro de ténis e o terreno onde foram implantados os novos campos de padel. Refira-se,  
a título de curiosidade, a zona verde no campo superior esquerdo, onde foi construida a academia de golfe, 
neste momento objeto de concurso público para contrato de cessão da instalação.
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em 2001, o EULisboa passou a dispor 
de uma instalação desportiva para a 
prática do ténis com balneários moder-
nos, incluindo cacifos individuais, luz 
artificial e sete campos de piso rápido, 
sendo dois deles em relva sintética.
Tendo em consideração o investi-
mento feito nas instalações despor-
tivas do ténis, bem como o facto de, 
a partir de 1997, o EULisboa ter ini-
ciado o desenvolvimento de um vasto 
programa de atividade física e despor-
tiva orientada, é inaugurada a Escola 
de Ténis no ano letivo de 2001/2002. 
Este projeto funcionou com base no 
modelo de gestão direta das atividades 
até ao ano letivo de 2015/2016, tendo 
como objetivo principal a promoção 

e desenvolvimento da prática do ténis 
direcionado para a comunidade aca-
démica e com grande abertura para a 
comunidade em geral.
Em 2016, e já no contexto da plena 
integração do EULisboa como unidade 
especializada dos Serviços Centrais da 
Universidade de Lisboa, é lançado um 
concurso público para a concessão da 
exploração do Centro de Ténis do Está-
dio Universitário de Lisboa, de forma a 
permitir a gestão concessionada desta 
instalação desportiva, por parte de 
uma entidade especializada neste tipo 
de serviços desportivos e com capaci-
dade para investimento e alargamento 
do projeto de ténis às modalidades de 
padel e cross-fit.

João Roquette, presidente  
do Estádio Universitário de Lisboa

Vista aérea do conjunto de infraestruturas desportivas do EULIsboa. Esta imagem, anterior à intervenção, 
permite observar o centro de ténis e o terreno onde foram implantados os novos campos de padel. Refira-se,  
a título de curiosidade, a zona verde no campo superior esquerdo, onde foi construida a academia de golfe, 
neste momento objeto de concurso público para contrato de cessão da instalação.
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Designação Centro de Ténis do Estádio 
Universitário de Lisboa

Propriedade Universidade de Lisboa

Gestão Rackets Pro

CONSTRUÇÃO

Promotor da obra Rackets Pro

Arquitetura NOZ

Construção, execução, direção de obra, segurança, espaços de 
fitness, tenis e padel e pavilhão: Rackets Pro

Data de início da obra 1 de agosto de 2016

Data de conclusão 1 de abril de 2017

Entrada em funcionamento
   Ténis
   Padel
   Ginásio

1 de setembro de 2016
1 de fevereiro de 2017
Maio de 2017

Área total de construção 12 500 m2

Orçamento global 850 000,00 €

CENTRO DE TÉNIS

Renovação/reconstrução dos 7 campos do centro de ténis do 
EULisboa: 5 de piso rápido e 2 com relva sintética.

CENTRO DE PADEL

Construção nova dos 12 campos de padel e do pavilhão que 
constitui a área coberta de metade daqueles.

GINÁSIO

Espaço de treino funcional à base de aulas com sacos de boxe, 
passadeiras de última geração e bancos de step.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Cacifos e demais mobiliário Sim,  com reabilitação dos  4 
balneários existentes

Sistemas de segurança CCTV e alarmes

Sistema de controlo de acessos Cancela no parking e cartão 
de membro

Lotação (instantânea/diária) 200/2500

Software de gestão SYLTEK

E quanto ao crescimento da modalidade… «Sinceramente, 
estava à espera de algum sucesso mas, mesmo assim, fiquei 
surpreendido. Todos os clubes que têm aberto em Lisboa têm 
tido grande sucesso. E inteiramente justificado, no meu enten-
der, pois acho que o padel está a ser acompanhado por uma 
gestão altamente profissional e esse tem sido um fator muito 
importante para o desenvolvimento da modalidade.» Há ainda 
que referir a heterogeneidade dos praticantes, com cerca de 
40% de mulheres e com a crescente expressão do padel juvenil.

O complexo do EULisboa tem logicamente uma oferta 
especial dirigida à população estudantil, mas a Rackets Pro 
deseja que a sua utilização se faça também em termos de 
performance, com representação oficial nas provas e torneios 
nacionais. Sabendo que demorará sempre o seu tempo, este 
é um dos objetivos para o futuro do centro.

Para mais informações:
Rackets Pro
Rua de São Bento, n.º 209
1250-219 Lisboa
Tel.: 213 874 817 - racketspro.pt

Estádio Universitário de Lisboa
Campus Cidade Universitária
Avenida Professor Egas Moniz
1600-190 Lisboa
Tel.: 210 493 418 - www.estadio.ulisboa.pt
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Nos últimos anos, a utilização de piscinas 
tem-se difundido cada vez mais. Estas 
tornaram-se locais, não só de prática 
de desporto e de exercício físico, mas 
também de lazer e procura de saúde 
e bem-estar. Aliado ao facto de estar 
generalizada a importância da atividade 
desportiva como fator de bem-estar 
físico mas também como promotor da 
saúde, tem-se assistido a uma crescente 
utilização de piscinas por indivíduos  
de todas as idades, desde bebés a idosos, 
podendo tal, no entanto, constituir-se 
como fonte de riscos para a sua saúde.

A SAÚDE  
E AS PISCINAS

Por: Patrícia Pacheco, Engenheira Sanitarista,  
Departamento de Saúde Pública da Administração  

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.. 
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Riscos para a saúde
Nas piscinas estão identificados vários riscos, de ordem 
física, química e biológica, tanto para os utentes como para 
os trabalhadores. 

Como riscos físicos (riscos para a integridade física dos utili-
zadores e trabalhadores) associados a piscinas destacam-se, 
pela sua potencial gravidade, os seguintes: afogamento ou 
quase afogamento e lesões graves (traumáticas crânio-ence-
fálicas e traumáticas medulares) bem como outras lesões 
decorrentes de escorregadelas e quedas. É importante referir 
que, de acordo com um estudo da Associação Portuguesa de 
Segurança Infantil (2011), 49% dos afogamentos de crianças 
e jovens até aos 18 anos, entre 2005 e 2010, aconteceram em 
planos de águas artificiais (tanques, poços, piscinas), corres-
pondendo a 44 mortes.

Relativamente aos produtos químicos existentes nas pisci-
nas, estes podem ter variadas proveniências, nomeadamente 
a origem da água ou os produtos adicionados, tais como de-
sinfetantes e os próprios utilizadores (suor, urina, resíduos 
de produtos de higiene ou cosméticos).

Ao reagir com a matéria orgânica presente na água, o cloro 
e o bromo oxidam totalmente alguns compostos e parcial-
mente outros, originando diversos subprodutos, com parti-
cular destaque para os trihalometanos (THM), as clorami-
nas e as bromaminas.

Os trihalometanos e as cloraminas formam-se na água e 
são compostos voláteis, podendo libertar-se da superfície 
da água, pelo que também se encontram no ar interior de 
tanques cobertos. A sua passagem da água da piscina para o 
ar depende de vários fatores, sendo facilitada pelo aumento 
da pressão de vapor, aumento da sua concentração na água, 
elevada temperatura, baixa solubilidade na água, área de 
contacto entre o plano de água da piscina e a atmosfera e a 
agitação da água provocada pelos nadadores.

Desde que os trihalometanos começaram a ser considera-
dos, na década de 1970, vários estudos foram publicados 
sobre os seus efeitos na saúde humana por via da ingestão de 
água de consumo e também em resultado da utilização de 
produtos clorados em piscinas. Alguns deles associaram a 
exposição crónica a trihalometanos a risco de cancros, casos 
de nados-mortos e outros defeitos de nascimento (em espe-

cial para o bromodiclorometano). A International Agency 
of Research on Cancer (IARC) classifica dois dos principais 
trihalometanos como possíveis carcinogénicos humanos. O 
Quadro 1 mostra a classificação da IARC dos quatro princi-
pais trihalometanos quanto à sua carcinogenicidade.

Até à data, poucos estudos foram realizados sobre os efeitos 
na saúde humana da utilização dos compostos bromados na 
desinfeção de piscinas e ambientes similares. As bromami-
nas não são agressivas para a pele e mucosas e degradam-se 
rapidamente em produtos inertes, sem produzir irritação 
nos olhos e nas mucosas, nem cheiros desagradáveis. Para 
além disso, as bromaminas (em especial a monobromamina) 
têm uma eficácia de desinfeção quase igual à do bromo livre, 
pelo que não existe necessidade de os diferenciar na monito-
rização da atividade desinfetante.

Existem três vias principais de exposição aos riscos de natu-
reza química: a ingestão direta da água, a inalação de solutos 
voláteis ou aerossolizados e a absorção através da pele.

A ingestão de água numa piscina poderá depender de vários 
fatores, entre os quais idade, experiência e tipo de atividade. 
Não existem, por enquanto, estimativas baseadas em estu-
dos sobre quantidade de água ingerida para o cálculo da 
exposição por ingestão aos químicos na água de piscinas.

A exposição por inalação em piscinas está em grande 
medida associada a substâncias volatilizadas a partir da 
superfície da água, e também inclui a inalação de aerossóis 

QUADRO 1. CLASSIFICAÇÃO DA INTERNATIONAL AGENCY 
OF RESEARCH ON CANCER QUANTO À CARCINOGENICI-
DADE DOS PRINCIPAIS THM (IARC, 2013).

Subproduto Classificação IARC

Clorofórmio
(CHCl3)

Possível carcinogénico 
humano

Bromodiclorometano
(CHBrCl2)

Possível carcinogénico 
humano

Dibromoclorometano
(CHBr2Cl) Não classificável

Bromofórmio
(CHBr3) Não classificável
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(e.g. num tanque de hidromassagem ou em zonas da piscina 
com atividade intensa e muitos salpicos). Os banhistas res-
piram, durante a sua atividade (desportiva ou profi ssional), 
o ar existente imediatamente acima da superfície da água, 
bem como o ar interior na área de instalação do complexo 
desportivo. No caso de piscinas descobertas a concentração 
dessas substâncias no ar está consideravelmente diluída.

A derme está extensivamente exposta a produtos quími-
cos presentes na água da piscina. Alguns desses produ-
tos podem ter impacto direto na pele, olhos e membranas 
mucosas, mas podem também atravessar a barreira cutânea 
e ser absorvidos pelo organismo, dependendo de um con-
junto de fatores, tais como o período de contacto com a 
água, a temperatura da água, a concentração da substância 
química na água, a área superfi cial do corpo exposta e a 
permeabilidade da pele.

Apesar dos riscos de ordem química identifi cados, a con-
centração de subprodutos na água das piscinas é reduzida, 
em comparação com os riscos associados a uma desinfeção 
inadequada e aos enormes benefícios para a saúde associa-
dos com a utilização das piscinas.

As principais fontes de riscos biológicos são os banhistas, 
por contaminação fecal, fluídos humanos, gordura, suji-
dade corporal e cosméticos e o ambiente, através de água 
contaminada, entre outros. A suscetibilidade à infeção é 
muito variável, sendo possível que microrganismos que, 
para a maioria dos indivíduos, são saprófi tas, possam atuar 
nalguns hospedeiros como agentes infeciosos, originando 
infeções oportunistas (Figura 1).

Para além das medidas preventivas de higiene pessoal, da 
remoção de alguns agentes através da fi ltração, e eventual-
mente de outras operações de tratamento, é necessária a 
utilização de desinfetantes da água de forma a minimizar 
os riscos microbiológicos. Muitos dos episódios de conta-
minação de água de piscinas ocorrem devido à ausência de 
desinfeção ou à sua baixa efi ciência.

A questão da temperatura da água é relevante, já que tem-
peraturas elevadas da água promovem o desenvolvimento 
de microrganismos, aumentando o risco de transmissão de 
doenças, bem como a produção de compostos indesejáveis 
na água (por reação dos desinfetantes com os contaminantes 
orgânicos), os quais são transportados para o ar, tornando-o 

Figura 1. Agentes microbiológicos passíveis de serem encontrados em piscinas e ambientes similares (OMS, 2006).
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mais agressivo, podendo afetar a saúde dos banhistas e dos 
trabalhadores. Pode-se afi rmar genericamente que a taxa 
de desenvolvimento bacteriano duplica a cada aumento de 
10ºC da temperatura (até um valor máximo), conforme se 
pode ver na Figura 2.

Não é despiciendo o risco de contrair a Doença dos Legio-
nários nos balneários de apoio, uma vez que as redes pre-
diais de água, nomeadamente as de água quente sanitária, 
em particular a recirculante, podem constituir localizações 
propiciadoras da proliferação ou disseminação da bactéria 
do género Legionella, a qual se instala no nosso organismo 
como consequência da inalação de microgotículas (aeros-
sóis) contaminadas. É importante esclarecer que, em prin-
cípio, num tanque onde não há dispositivos de produção 
de aerossóis (bicos de cisne, leques, ou outros), o risco de 
contrair a doença é reduzido. Em jacuzzis, uma vez que 
dispõem de dispositivos de insufl ação de ar, a formação de 
pequenas gotículas é inevitável, pelo que estes locais devem 
ser alvo de um cuidado plano de manutenção.

A possibilidade de se contrair a doença é condicionada por 
vários fatores, nomeadamente a virulência da estirpe impli-

cada e a carga bacteriana. Da parte da população exposta, há 
a valorizar a existência de problemas de saúde e a suscetibi-
lidade individual (Figura 3).

O controlo da Legionella e de outros microrganismos na 
água quente sanitária, na maioria dos casos, recirculante, 
faz-se, quer por desinfeção térmica quer por desinfeção quí-
mica quer ainda pela conjugação das duas.

A desinfeção térmica, quando forma única de desinfeção, 
deve ser realizada através da manutenção da temperatura 
constante da água, entre 55ºC e 60ºC. Para isso, nos reser-
vatórios de aquecimento, a temperatura da água deve ser 
igual ou superior a 60ºC, sendo esta distribuída ao longo da 
rede de forma a que, à sua saída nos pontos de consumo, e 
ao correr durante um minuto, venha a apresentar a tempe-
ratura de pelo menos 50ºC ou, preferencialmente, de 55ºC. 
No percurso de retorno, a água quente deve ter uma tempe-
ratura igual ou superior a 50ºC.

A desinfeção química, quando forma única de desinfeção, 
pressupõe a presença na água de teores de cloro residual 
livre de 1 a 2 mg/L, observados conjuntamente com valores 
de pH compatíveis com o efeito de desinfeção. Estas concen-
trações podem, em alguns materiais de tubagens, ser contra-
producentes, pelo que deve ser devidamente avaliado o me-
lhor sistema de tratamento em função do que está instalado.

A desinfeção térmica pressupõe uma capacidade de aqueci-
mento sufi ciente e pode implicar o aumento do consumo de 
energia, havendo também o risco de queimaduras. Por outro 
lado, a desinfeção química pode, nalgumas situações, não 
estar desprovida de efeito corrosivo.

Para avaliação destes sistemas e equipamentos, no contexto 
de piscina, bem como para as medidas de controlo a deter-
minar, foram desenvolvidos pela Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. (ARSLVT) os documen-
tos “Jacúzis e banheiras de hidromassagens – Manual de boas 
práticas para controlo dos riscos” e “Prevenção nos balneários 
da doença dos legionários – Manual de boas práticas”.

Atividades de vigilância sanitária 
na Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
A área geográfi ca abrangida pela Região de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo é constituída por cinco NUTS III, Grande 

Figura 2. Infl uência da temperatura no desenvolvimento 
de microrganismos (EBS, 2017).
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Lisboa, Península de Setúbal, Médio Tejo, Lezíria do Tejo 
e Oeste, correspondendo a 12 203 km2 (13,2% do território 
nacional). Com a perspetiva de efetuar a gestão dos fatores 
de risco e de contribuir para a proteção da saúde da popu-
lação, os serviços de saúde da ARSLVT têm desenvolvido 
programas de vigilância sanitária (PVS). Estes contemplam 
as vertentes tecnológica, analítica e epidemiológica e são 
desenvolvidos através do Departamento de Saúde Pública da 
ARSLVT, em articulação com as unidades de saúde pública 
dos agrupamentos de centros de saúde existentes a nível local.

Com a vertente tecnológica do PVS das piscinas, pretende-
se conhecer os aspetos construtivos, de organização de 
espaços, revestimentos, circuitos hidráulicos e equipamento 
de tratamento da água, os produtos químicos utilizados no 
tratamento da água e na higienização da piscina e os proce-
dimentos adotados nos mesmos. Através da vertente analí-
tica, pretende-se conhecer a qualidade da água dos tanques 

sendo, para tal, realizadas análises de água. A vertente epi-
demiológica avalia e sintetiza a informação existente por 
forma a prevenir situações de risco para a saúde.

Este programa, específi co das piscinas, abrange todas aque-
las onde as atividades aquáticas constituem a atividade 
principal (piscinas municipais, piscinas de recreio/lazer, 
parques aquáticos) e cujo uso é considerado público, bem 
como as piscinas destinadas a proporcionar um serviço 
complementar à atividade principal de um empreendi-
mento (piscinas de hotéis, ginásios, parques de campismo, 
piscinas terapêuticas), sejam cobertas ou ao ar livre, desde 
que a utilização seja pública.

Entende-se que uma piscina tem uso público, desde que 
esteja acessível ao público em geral ou a um grupo defi nido 
de pessoas, não sendo destinada apenas à família do pro-
prietário/operador e convidados, independentemente da 
forma de pagamento para acesso. Excluem-se deste âmbito 
as piscinas inseridas em habitações de aluguer temporá-
rio para uso estritamente familiar. Assim, este programa 
abrange as piscinas de base formativa (municipais, de esta-
belecimentos de ensino, de ginásios), de base recreativa 
(condomínios, jacuzzis, clubes privados), de empreendi-
mentos turísticos e de medicina física e reabilitação (hidro-
terapia e com fi ns terapêuticos).

Há que referir que muitas piscinas utilizam abusivamente 
a designação de hidroterapia. No entanto, sendo esta uma 
valência da medicina física e reabilitação, só pode ser pra-
ticada em unidades licenciadas para o efeito. Nestes casos, 
o procedimento de licenciamento é simplifi cado e faz-se 
por mera comunicação à Entidade Reguladora da Saúde, 
na qual o declarante se responsabiliza pelo cumprimento 
integral dos requisitos de funcionamento exigíveis para 
a atividade que se propõe exercer ou que exerce. A legis-
lação que estabelece o regime jurídico a que fi cam sujeitos 
a abertura, a modifi cação e o funcionamento destes estabe-
lecimentos é o Decreto-Lei n.º 127/2014, de 22 de agosto. O 
Aviso n.º 9448/2002 (2ª série) em 29 de agosto, que aprovou 
o “Manual de Boas Práticas de Medicina Física e de Reabili-
tação” e a Portaria n.º 1212/2010, de 30 de novembro, regem 
este tipo de piscinas.

Tendo como base todos os resultados analíticos de um ano 
civil, a ARSLVT procede à avaliação global de todos os 

Figura 3. A Doença do Legionário, trazida de novo à atenção do público por força 
de eventos recentes, conta já com extensa bibliografi a, nomeadamente quanto 
à sua propagação, contágio, incubação e sintomas. Para o leitor que pretende 
fazer desde as primeiras abordagens ao tema até ao seu estudo de forma mais 
aprofundada, recomenda-se a consulta do micro-site dedicado pela Direção-
-Geral da Saúde (www.dgs.pt/saude-publica1/doenca-dos-legionarios.aspx), 
dos seus conteúdos e bibliografi a recomendada.
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tanques, com base em critérios previamente estabelecidos, 
classi� cando a água de cada um dos tanques como boa, 
aceitável ou má.

Em 2015 foram vigiados 651 tanques na Região de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo. A sua distribuição, por tipo, pode ser 
observada na Figura 4.

Conforme se pode perceber pela Figura 5, veri� cou-se que, 
em termos qualitativos, em 2015, os tanques cobertos e os 

jacuzzis dos empreendimentos turísticos foram os que apre-
sentaram melhor qualidade (100% de resultados bons ou 
aceitáveis), seguindo-se os tanques descobertos de utili-
zação coletiva (71%), os de hidroterapia (65%), os tanques 
cobertos de utilização coletiva (63%) e os descobertos dos 
empreendimentos turísticos (62%). Os tanques com pior 
qualidade foram os jacuzzis associados a piscinas de utili-
zação coletiva. Há que fazer uma chamada de atenção para 
o facto de a elevada percentagem de resultados bons e acei-
táveis dos empreendimentos turísticos não ser plenamente 

Figura 4. Número de tanques 
incluídos no PVS da Região de 

Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo em 2015.

Figura 5. Percentagem de tanques 
de qualidade boa e aceitável 

na Região de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo em 2015.

Figura 6. Evolução da qualidade da 
água (boa e aceitável) dos tanques 

vigiados pela ARSLVT.
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representativa da realidade, pois a vertente analítica do PVS 
só foi realizada numa minoria de estabelecimentos, como se 
pode verificar na Figura 4.

Na Figura 6 é possível verificar que a qualidade da água dos 
tanques vigiados na Região de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo tem sido relativamente constante, embora com uma 
considerável melhoria em 2015 em relação ao ano anterior.

O sistema de tratamento mais frequentemente utilizado na 
Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo é a desinfeção com 
um produto à base de cloro (hipoclorito de sódio, dicloroi-
socianurato de sódio e ácido tricloroisocianúrico) ou com 
uma mistura de dois produtos clorados. A desinfeção com 
radiação ultravioleta é o segundo método mais frequente 
sendo, na grande maioria dos casos, complementada com 
produtos à base de cloro. O bromo (BCDMH) é também 
utilizado numa minoria de tanques, sendo jacuzzis na sua 
grande maioria.

Ganhos em Saúde
Os serviços de saúde têm tido uma atividade importante na 
monitorização de fatores de risco ambientais com repercus-
sões na saúde, através do desenvolvimento do Programa de 
Vigilância Sanitária das Piscinas.

Apesar dos ganhos em saúde nos últimos anos terem sido 
grandes, ainda muito há a fazer, nomeadamente na elabo-
ração de instrumentos legais, na educação ambiental, na 
avaliação dos riscos associados à utilização das piscinas – 
compreendendo os riscos para a saúde devidos à água, super-
fícies, ar e acidentes, tendo em conta as populações em risco 
de banhistas e profissionais das piscinas através da realização 
de estudos específicos –, e no aparecimento no mercado de 

novos processos e produtos de tratamento e desinfeção da 
água, de limpeza e desinfeção de superfícies das piscinas.

Apesar dos problemas anteriormente referidos resultantes 
do tratamento da água com a formação de subprodutos da 
desinfeção, os níveis destes compostos na água das piscinas 
são extremamente reduzidos, pelo que os riscos associados 
à desinfeção são desprezáveis em comparação com a sua 
inexistência, já que esta é indispensável na manutenção de 
uma barreira sanitária aos microrganismos.

De salientar a importância da publicação da Norma Portu-
guesa NP 4542:2016, documento orientador de âmbito téc-
nico, mas sem carácter legal obrigatório, relativo aos requisi-
tos de qualidade e tratamento da água para uso nos tanques. 
Esta norma identifica os principais fatores de ordem física, 
química e biológica que intervêm na qualidade da água e 
fixa os critérios básicos de ordem técnico-sanitária que per-
mitam o seu controlo e a garantia do bom funcionamento 
das piscinas.

Agradecimentos
A autora gostaria de agradecer a colaboração da Eng.ª Can-
dida Pité e da Eng.ª Vera Noronha, Engenheiras Sanitaristas 
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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.: 218 425 100
www.arslvt.min-saude.pt
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Os tanques de hidromassagem ou 
hidroterapia e as piscinas do tipo 2 
têm reduzidos volumes de água por 
cada banhista. Este facto faz com que 
as concentrações dos contaminantes 
introduzidos pelos banhistas sejam muito 
mais elevadas do que as obtidas nas 
piscinas do tipo 1. Consequentemente, 
a capacidade de os eliminar deve ser 
substancialmente maior, por meio  
de circuitos com períodos de renovação 
mais baixos, substituição mais robusta 
da água do tanque, e maiores cuidados 
de higiene e de desinfeção da água 
e do equipamento e maior rigor 
na higiene dos utilizadores com  
banhos prévios profundos.

CONDIÇÕES 
SANITÁRIAS 

 EM PISCINAS DO 
TIPO 2 E TANQUES 

 DE HIDRO-
MASSAGEM E DE 

HIDROTERAPIA
Por: Vitorino de Matos Beleza, professor coordenador 

 do Instituto Superior de Engenharia do Porto, 
 na condição de aposentado; Sofia Assunção Fernandes, 

mestre em engenharia química
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As piscinas de uso público de hotéis, de clubes, etc., con-
sideradas na norma NP EN 15288-1, 2009, como piscinas 
do tipo 2, os parques aquáticos e, sobretudo, os tanques de 
hidroterapia e de hidromassagem, reúnem em muitos casos 
condições propícias ao desenvolvimento de microrganis-
mos. Favero, 1984, descreve um estudo epidemiológico rea-
lizado em tanques de hidromassagem e spas localizados em 
condomínios, motéis e clubes de saúde (health clubs), onde 
se conclui que os surtos epidémicos, com origem micro-
biológica ou química, neste tipo de unidades são comuns e 
causados, num grande número de casos, pela Pseudomona 
aeruginosa. O risco mais importante naquelas unidades 
prende-se com condições operatórias inapropriadas, espe-
cialmente no que diz respeito ao controlo da concentração 
de desinfetante e do pH, na reduzida substituição da água, 
e na deficiente lavagem dos filtros ou o seu uso prolongado.

Os tanques de dimensões reduzidas e com água quente  
(35 ºC a 40 ºC), usados para relaxamento e para hidrote-
rapia, popularizaram-se a partir de 1950, sobretudo com a 
introdução no mercado, em 1968, de banheiras e tanques de 
hidromassagem da marca Jacuzzi. A hidromassagem evoluiu 
com a introdução, por meio de compressores ou ejetores, de 
bolhas de ar nos jatos de água. Estes tanques são respon-
sáveis por muitos surtos de legionelose, como os ocorridos 
num tanque de hidromassagem de um hotel em Saltdean, 
Sussex, Inglaterra (1988), outro, em 1994, em Lochgoihead, 
Escócia, e outro, em 1996, no estado da Virgínia, EUA. Um 
dos maiores surtos de legionelose aconteceu na Holanda, 
em 1999, com 188 casos, dos quais 21 corresponderam a 
mortes, e teve origem num tanque de hidromassagem. Uma 
feira realizada em 1999, em Kapellen, Bélgica, foi respon-
sável por um surto de Legionella (93 casos, cinco mortes 
comprovadas), com origem confirmada num expositor de 
fontes ornamentais e noutro de tanques de hidromassa-
gem, ambos em operação. No mesmo ano foram confirma-
dos mais 23 casos em New River Health District, Virgínia 
(EUA), associados a um spa, com duas mortes (Benkel, et 
al., 2000). Segundo o jornal Daily Mail de 14 de setembro de 
2004, foram declarados em Inglaterra, em 2003, 27 casos de 
doença do legionário comprovadamente ligados a spas, dos 
quais três resultaram na morte dos pacientes. Em novembro 
de 2003 foram detetados seis casos de doença do Legionário 
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SG2 tiveram como origem um tanque de hidromassagem. 
Um porta-voz do Illinois Department of Public Heath infor-
mou, em 2008, que as amostras de água recolhidas num spa 
de Vernon Hills frequentado por reformados apresentaram 
resultados positivos para a bactéria Legionella. Esse spa foi 
responsável pela contaminação de nove pessoas, das quais 
morreram duas. Coetzee et al., 2012, referem um surto ocor-
rido em Stoke-on-Trent com 21 casos de doença do legio-
nário confirmados (duas mortes), tendo-se identificado um 
tanque de hidromassagem como a fonte de disseminação.

Os tanques de hidromassagem – por vezes, têm designações 
derivadas do inglês (whirpool) ou de marcas comerciais 
(Jacuzzi) – são desenhados para que o banhista esteja neles, 
preferencialmente, sentado. Devido ao seu uso, a sua água é 
rica em nutrientes, encontra-se a temperaturas superiores a 
30 ºC, é geralmente arejada e tem jatos, e não é limpa e esva-
ziada depois de usada por um banhista. Devido à turbulên-
cia da água, podem formar-se aerossóis que, associados ao 
elevado risco de desenvolvimento da Legionella, tornam 
estes sistemas como de elevado potencial para a transmissão 
dessa bactéria, devendo ser considerado como um sistema 
de controlo e gestão do risco de Legionella obrigatório. Este 
tipo de equipamento oferece suficiente perigosidade para ser 
evitado por pessoas mais suscetíveis.

O reduzido volume dos tanques, a temperatura elevada e 
os altos níveis de utilização (número de banhistas por uni-
dade de área do plano de água) implicam graus de conta-
minação muito maiores do que os dos tanques de natação. 
Para limitar os riscos biológicos, na água dos tanques de 
hidromassagem deve existir uma quantidade suficiente de 
desinfetante para além do que se combina com os contami-
nantes biológicos e químicos. Neste tipo de equipamento, a 
concentração de cloro livre recomendada pela Organização 

Mundial de Saúde é de, pelo menos, 1 mg/L Cl2. Nos Estados 
Unidos da América recomenda-se de 2 a 5 mg/L Cl2 (CDC, 
2005). Na Austrália – Sul de 2 a 4 mg/L Cl2 e de 3 a 5 mg/L Cl2 
em Inglaterra (HPA, 2006). Os produtos à base de bromo 
são também aplicados nos tanques de hidromassagem, reco-
mendando-se concentrações de 4 a 6 mg/L Br2.

Para prevenção da Legionella pode-se recorrer a uma vasta 
bibliografia disponível em vários meios, em particular na 
Internet. Alguns países têm ido mais longe e publicado 
documentos legais que impõem as regras a que devem 
obedecer algumas instalações para que os riscos sanitários 
sejam mínimos. O espanhol Real Decreto 865/2003, de  
4 de julho, e o  Guia publicado pela Health and Safety Execu-
tive and Health Protection Agency (HPA), da Grã-Bretanha 
(HPA, 2006) são documentos credíveis que, à falta de um 
português, podem servir de orientação para prevenção, em 
Portugal, da Legionella em unidades com tanques de hidro-
massagem e hidroterapia. Desses documentos destacam-se 
as recomendações que a seguir se apresentam.

Tanques com recirculação e tratamento da água
O projeto de um sistema de hidromassagem ou hidrotera-
pia para uso público deve garantir que o risco de desenvol-
vimento de microrganismos, incluindo a Legionella, seja 
mínimo. Para o efeito, torna-se necessário:
a) Os tanques com recirculação devem ter um adequado 

sistema de tratamento de água com filtração, desinfeção 
e aquecimento;

b) O circuito de tratamento de água deve ser dimensio-
nado com base num período de renovação inferior a 30 
minutos para tanques de hidromassagem ou hidrotera-
pia, e um máximo de duas horas para outros tanques – o 
período de renovação (T) determina-se dividindo-se o 
volume (V) de água presente no sistema pelo caudal de 
recirculação (Q);

c) Os filtros de areia devem ser dimensionados com base em 
velocidades de filtração inferiores a 20 m/h;

d) A velocidade da água na tubagem deve ser superior  
a 1,2 m/s;

e) O equipamento para aquecimento da água deve garantir 
temperaturas entre 30 ºC e 40 ºC, dando-se preferência  
às temperaturas mais baixas;

f) Os tanques devem, antes de iniciar a sua atividade, ser lava-
dos e desinfetados com o equivalente a 100 mg/L Cl2 
durante 3 horas ou 15 mg/L Cl2 durante 24 horas.  

QUADRO 1. CONDIÇÕES DE DESINFEÇÃO  
PRECONIZADAS PELO RD 865/2003 E PELO GUIA HPA.

Parâmetro Unidade RD 865/2003 Guia HPA

Cloro livre mg/L Cl2 0,80 a 2,0 3,0 e 5,0 

pH - 7,2 e 7,8 7,0 e 7,6

Bromo total mg/L Br2 2,0 e 4,0 4,0 e 6,0 

Cloro 
combinado - - <1,0
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A água deve reciclar pelo menos durante 30 minutos 
para garantir que a solução desinfetante chega a todos os 
pontos do circuito;

g) Regularmente, de preferência com base diária, e após o 
encerramento ao público, deve ser bem lavada a super-
fície do tanque de hidromassagem acima da linha de 
água, as grelhas da caleira e a caleira propriamente 
dita e, posteriormente, deve ser introduzida água e de-
sinfetante suficiente para conseguir a concentração de  

5 a 10 mg/L Cl2, reciclando a água pelo menos durante 
quatro horas. A linha de água e as superfícies das calei-
ras podem necessitar de um esfregão contendo uma 
pequena quantidade de carbonato de sódio ou de bicar-
bonato de sódio. As superfícies fora do tanque devem 
também ser esfregadas e desinfetadas;

h) Semanalmente, deve-se esvaziar o sistema e limpar, como 
se refere no parágrafo anterior, a totalidade da superfície 
do tanque e do tanque de compensação, se existir;

QUADRO 2. PADRÕES PARA A QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DE TANQUES  
DE HIDROMASSAGEM E HIDROTERAPIA (HPA, 2006).

Parâmetro Unidade
Valores de referência

Ações a desenvolver no caso de incumprimento
Recomendado Limite

Bactérias 
totais viáveis

UFC/mL ≤10 - Se for o único parâmetro em incumprimento, verificar as condições 
de desinfeção.

Coliformes 
totais

UFC/100 mL 0 ≤10
Aceita-se ≤10 se não existir E. Coli, se a contagem total de bactérias 
totais viáveis for inferior a 10 UFC/mL e se a concentração de 
desinfetante e o pH cumprirem com os requisitos definidos.

Escherichia 
coli

UFC/100 mL - 0 Deve-se repetir a amostragem no caso de incumprimento.

Pseudomonas 
aeruginosa

UFC/100 mL 0 ≤10
Repetir o teste se ≥10 UFC/100 mL. Se na repetição existir P., verificar 
filtração e desinfeção. Se P. ≥50 UFC/100 mL, fechar imediatamente a 
unidade e tomar as medidas julgadas mais convenientes.

Legionella UFC/L - ≤102 Ver Quadro 3.

QUADRO 3. ANÁLISE DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA LEGIONELLA E AÇÕES (ADAPTADO DE HPA, 2006).

Concentração de 
Legionella, UFC/L Interpretação

< 102 • Sistema controlado.

De 102 a 103

• Repetir a amostragem e rever o programa de manutenção;
• É recomendável proceder à drenagem do tanque e à sua limpeza e desinfeção;
• Rever os métodos de controlo e de avaliação de riscos, identificar e aplicar soluções;
• Encher novamente com água fresca, e examinar a água no dia seguinte e 2 a 4 semanas mais tarde.

> 103

• Fechar imediatamente e excluir o público das instalações;
• Encerrar a unidade;
• Aplicar o programa de desinfeção adiante descrito;
• Rever os métodos de controlo e de avaliação de riscos;
• Encher novamente com água fresca, e examinar a água no dia seguinte e 2 a 4 semanas mais tarde;
• É aconselhável avisar as autoridades sanitárias;
• Manter a unidade encerrada até que não se detete Legionella e a avaliação de risco seja satisfatória.
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i) Mensalmente, deve ser feita uma revisão aos elementos do 
sistema, especialmente tubagens, caleiras, grelhas e filtros;

j) Semestralmente, pelo menos, deve proceder-se à revisão, 
limpeza e desinfeção do equipamento de tratamento 
de água, das bocas de impulsão, torneiras, chuveiros, 
e à substituição de todos os elementos que apresentem 
sinais de corrosão e sujamento profundo. Os elemen-
tos novos devem ser desinfetados com uma solução de 
desinfetante (20 a 30 mg/L Cl2) durante um período 
mínimo de 30 minutos, lavando-os de seguida com água 
limpa e abundante;

k) Periodicamente, de acordo com as suas características 
técnicas, deve proceder-se à limpeza ou substituição dos 
meios filtrantes (cartuchos, etc.);

l) Na eventualidade de se usarem, para reduzir a evaporação, 
mantas de cobertura do tanque, as suas superfícies devem 
ser desinfetadas semanalmente usando uma solução con-
tendo 10 mg/L de cloro. As mantas devem ser armazena-
das secas e em local seco.

O Real Decreto 865/2003 e o Guia da HPA (HPA, 2006) 
apresentam diferentes requisitos para as condições de de-
sinfeção por meio de produtos à base de cloro ou de bromo, 
que se resumem no Quadro 1. O doseamento dos de- 

sinfetantes deve ser feita por meio de 
sistemas automáticos.

O RD 865/2003 recomenda que devem 
ser realizadas, pelo menos duas vezes 
por dia, e registadas em livro próprio, 
sempre disponível para as autoridades 
sanitárias, as determinações de pH e 
da concentração de desinfetante. O 
Guia HPA recomenda que a deter-
minação e registo da concentração de 
desinfetante e o pH sejam determina-
dos antes da abertura ao público e ao 
longo do dia, durante a utilização do 
tanque, de duas em duas horas. Para 
além daqueles testes devem ser regis-
tados a temperatura da água, a cor e a 
transparência (valores qualitativos) e 
o número de banhistas. Para além do 
controlo imediato, a HPA recomenda 
o controlo externo a efetuar por um 
laboratório segundo regras definidas 

pelas autoridades sanitárias locais.

A HPA recomenda que um laboratório externo, acreditado 
pela norma UNE-EN ISO/IEC 17025, proceda à recolha 
de amostras de água do tanque para a execução de exames 
microbiológicos. Na eventualidade de existirem problemas 
de saúde associados ao uso do tanque, podem ser examina-
dos outros microrganismos, baseado em evidências epide-
miológicas. A HPA recomenda os padrões microbiológicos 
que se apresentam no Quadro 2.

Tendo em consideração os resultados analíticos e a carac-
terização microbiológica da água dos tanques devem ser 
tomadas medidas como as referidas no Quadro 3.

Em Portugal, a gestão das unidades com tanques de hidro-
massagem e/ou hidroterapia apenas conta com três docu-
mentos, a saber: a Circular Normativa 14/DA de 21/8/2009 
(CN 14/DA), o Decreto-Lei n.º 65/97 e o Decreto Regula-
mentar 5/97, ambos de 31 de março, e o “Manual de Boas 
Práticas de Medicina Física e de Reabilitação” aprovado por 
despacho do Secretário de Estado da Saúde de 31 de julho de 
2002 – Aviso n.º 9448/2002 (2.ª série), publicado no Diário 
da República de 29 de agosto de 2002.

QUADRO 4. CRITÉRIOS PARA CONTROLO MICROBIOLÓGICO  
DE ÁGUAS DE TANQUES DE HIDROMASSAGEM E HIDROTERAPIA(a)

Parâmetro Unidades Valor 
recomendado

Valor
limite Periodicidade

Microrganismos 
cultiváveis a 37 ºC/24 h UFC/mL ≤100 (b) -

Bimensal

Bactérias coliformes UFC/100 mL 0 <10

Escherichia coli UFC/100 mL - 0

Enterococos UFC/100 mL - 0

Estafilococos produtores 
de coagulase

UFC/100 mL - 0

Total de Estafilococos UFC/100 mL ≤20 (b) (c)

Pseudomonas aeruginosa UFC/100 mL - 0

Legionella UFC/1000 mL Ver Quadro 5. Trimestral

(a) – A tabela 3 da CN 14/DA apenas indica os tanques de hidromassagem. Entendemos que as mesmas regras 
devem ser aplicadas aos tanques de hidroterapia.
(b) – O valor recomendado poderá ser ultrapassado uma vez por época de abertura ao público ou por ano civil.
(c) – 0 UFC/100 mL em 90 % das amostras, sendo da responsabilidade dos serviços de saúde locais efetuar  
a avaliação.
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além daqueles testes devem ser regis-
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transparência (valores qualitativos) e 
o número de banhistas. Para além do 
controlo imediato, a HPA recomenda 
o controlo externo a efetuar por um 
laboratório segundo regras definidas 
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pela norma UNE-EN ISO/IEC 17025, proceda à recolha 
de amostras de água do tanque para a execução de exames 
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de saúde associados ao uso do tanque, podem ser examina-
dos outros microrganismos, baseado em evidências epide-
miológicas. A HPA recomenda os padrões microbiológicos 
que se apresentam no Quadro 2.

Tendo em consideração os resultados analíticos e a carac-
terização microbiológica da água dos tanques devem ser 
tomadas medidas como as referidas no Quadro 3.

Em Portugal, a gestão das unidades com tanques de hidro-
massagem e/ou hidroterapia apenas conta com três docu-
mentos, a saber: a Circular Normativa 14/DA de 21/8/2009 
(CN 14/DA), o Decreto-Lei n.º 65/97 e o Decreto Regula-
mentar 5/97, ambos de 31 de março, e o “Manual de Boas 
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Parâmetro Unidades Valor 
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Microrganismos 
cultiváveis a 37 ºC/24 h UFC/mL ≤100 (b) -

Bimensal

Bactérias coliformes UFC/100 mL 0 <10
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de coagulase

UFC/100 mL - 0

Total de Estafilococos UFC/100 mL ≤20 (b) (c)
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(a) – A tabela 3 da CN 14/DA apenas indica os tanques de hidromassagem. Entendemos que as mesmas regras 
devem ser aplicadas aos tanques de hidroterapia.
(b) – O valor recomendado poderá ser ultrapassado uma vez por época de abertura ao público ou por ano civil.
(c) – 0 UFC/100 mL em 90 % das amostras, sendo da responsabilidade dos serviços de saúde locais efetuar  
a avaliação.
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De uma forma geral, o controlo da água dos tanques deve 
ser feito segundo os requisitos definidos na CN 14/DA, da 
qual destacamos:
a) Manter atualizado o Livro de Registo Diário. Este livro é 

obtido por preenchimento dos mapas visados pela auto-
ridade de saúde;

b) Enviar para o Serviço de Saúde Pública atempadamente 
os boletins analíticos referentes ao controlo da qualidade 
da água. As colheitas e os ensaios analíticos devem ser 
efetuados por laboratórios acreditados para o efeito.

A referida circular refere, na página 8, que “no caso espe-
cífico das piscinas de hidroterapia e com fins terapêuticos 
devem ser avaliados os itens específicos do Manual de Boas 
Práticas de Medicina Física e de Reabilitação”. Neste manual 
aconselha-se que “a água usada nas piscinas terapêuticas 
deverá ser própria, de acordo o estabelecido no anexo II do 
Decreto-Lei n.º 65/97” (devia estar escrito “...Anexo II do 
Decreto Regulamentar 5/97 de 31 de março”). A referên-
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Conclusão
Os tanques de hidromassagem ou hidroterapia e as pis-
cinas do tipo 2 têm reduzidos volumes de água por cada 
banhista. Este facto faz com que a concentração dos con-
taminantes introduzidos pelos banhistas seja muito mais 
elevada do que as obtidas nas piscinas do tipo 1. Conse-
quentemente, a capacidade de os eliminar deve ser subs-
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QUADRO 5. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA LEGIONELLA SPP  
EM TANQUES DE HIDROMASSAGEM E HIDROTERAPIA E PROCEDIMENTOS A ADOTAR.

Concentração de 
Legionella, UFC/1000 mL Interpretação/Medidas

< 102 • Sistema controlado.

De 102 a 103

• Aconselhar o responsável da instalação a proceder ao esvaziamento, limpeza e desinfeção do 
tanque de hidromassagem e acessórios (calhas finlandesas, grelhas, orifícios de entrada dos jatos 
de ar). A desinfeção deve ser realizada com uma solução na proporção de 1 volume de hipoclorito 
de sódio para 29 de água (Beleza et al., 2007);

• Rever as medidas de controlo e avaliação de risco; desenvolver as medidas corretivas necessárias;
• Após enchimento do tanque, efetuar nova análise no dia seguinte e após 2 a 4 semanas. Não é 

obrigatória a interdição do tanque ao público.

> 103

• Encerramento imediato; exclusão do público da área do tanque;
• Proceder a uma desinfeção de choque com 50 mg/L de cloro livre em circulação durante 1 hora;
• Drenagem, limpeza e desinfeção do tanque e acessórios. A desinfeção deve ser realizada com uma 

solução na proporção de 1 volume de hipoclorito de sódio para 29 de água (Beleza et al., 2007);
• Rever as medidas de controlo e avaliação de risco;
• Após enchimento de tanque, efetuar nova análise no dia seguinte e após 2 a 4 semanas; 
• Manter o encerramento até ausência de deteção de Legionella spp e a avaliação de risco tenha 

dado resultados satisfatórios.

Nota: No caso de ser identificada Legionella pneumophila, deverá ser adotado o procedimento descrito para a Legionella spp >103.
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renovação mais baixos, substituição mais robusta da água 
do tanque, e maiores cuidados de higiene e de desinfeção 
da água e do equipamento e maior rigor na higiene dos 
utilizadores com banhos prévios profundos. Um conselho 
final: nos tanques de crioterapia, com água a temperaturas 
muito mais baixas, os cuidados com a desinfeção devem 
ser redobradas porque a velocidade com que esse processo 
se dá é muito mais baixa.
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QUADRO 6. REQUISITOS PARA CONTROLO MENSAL DOS PARÂMETROS  
FÍSICO-QUÍMICOS EM ÁGUA DE PISCINA.

Parâmetro Unidades Valor indicativo Valor
limite

Cloro livre mg/L Cl2
0,5 a 1,2 6,9 ≤ pH ≤ 7,4

1,0 a 2,0 7,4 < pH ≤ 8,0

Cloro total mg/L Cl2
Não deve exceder 

mais do que 0,5 
mg/L Cl2 o cloro livre

-

Cloro combinado mg/L Cl2 ≤ 0,5 -

Bromo total mg/L Br2 2,0 a 4,0 -

Ácido isocianúrico mg/L H3C3N3O3 ≤ 75 -

Oxidabilidade em meio 
ácido ou  
Carbono Orgânico total

mg/L O2 6 -

mg/L C 6 -

Cobre mg/L Cu 2 -

Condutividade µS/cm 1500 -

Turvação UNT 0,5-4 -

Trihalometanos µg/L THM 100 Trimestralmente em 
unidades cobertas
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CRESCEMOS JUNTOS?
Este ano, no Salão crescemos em espaço. Crescemos em 
expositores. Crescemos em visitantes. Crescemos em negócio, 
conhecimento e inovação.
Crescemos juntos.

Registe-se com um 50% de 
desconto na web do salão 
com o código 67F3282A

17—20 
OUTUBRO 2017

*Código válido até o dia 31 
de julho de 2017



74 APLICAÇÕES

No coração da Toscânia, um dos destinos 
turísticos mais atrativos da Europa, entre 
as belíssimas cidades de Pisa, Siena 
e Florença, um villa convertida num 
empreendimento de agroturismo decidiu 
ampliar a sua oferta com uma piscina  
do estilo infinity que pudesse proporcionar 
aos seus clientes um remanso de frescura  
e tranquilidade rodeado por uma 
paisagem privilegiada. A Mosaicos Ezarri 
aceitou o desafio e a piscina ali criada 
converteu-se num referência turística 
daquela belíssima região italiana.

UMA BELA 
PISCINA MARFIM 

ENTRE OS 
OLIVAIS DA 

TOSCÂNIA

Por:  Departamento Técnico da Mosaicos Ezarri
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Se há algo que agrada à Mosaicos Ezarri, é precisamente um 
bom desafio e o cumprir com qualidade os objetivos defi-
nidos pelos clientes. O caso do agroturismo Monte Casone, 
localizado no coração da Toscânia, rodeado por uma belís-
sima paisagem repleta de vinhas e olivais, é um excelente 
exemplo desses desafios.

Há que considerar que o Monte Casone se encontra a curta 
distância das míticas localidades de Volterra e San Gimi-
gnano. Como gostam de explicar os seus proprietários, 
«Monte Casone é um canto do céu abençoado pela panorâ-
mica, que o converte num postal de coleção».

E no meio de tudo isto, a piscina infinita que transforma o 
empreendimento num dos mais atrativos locais da região. 
As suas dimensões generosas de 14 m x 10 m e a escada 
romana que a serve contribuem para realçar o conjunto 
daquele lugar. A cor utilizada teria que ser elementar, de 
forma a que o resultado final fosse o esperado. Para se obter 

uma integração da piscina no conjunto formado pelo edifí-
cio e pela área envolvente, a cor final escolhida foi o marfim 
da coleção Íris da Ezarri (http://www.ezarri.com/referen-
cias/marfil/), com o resultado que se pode observar. Para 
as escadas, utilizou-se o marfim antideslizante, com vista a 
proporcionar toda a segurança no uso da piscina.

O empreendimento Monte Casone é composto por três 
vivendas diferenciadas, concebidas e equipadas para ofe-
recer aos seus visitantes uma experiência de alojamento 
maravilhosa, com todas as comodidades em plenas colinas 
toscanas. Todos estes aspetos contribuem para valorizar o 
desafio colocado à Ezarri e o êxito da sua conclusão.

Para mais informações:
Mosaicos Ezarri
Zubierreka Industrialdea, 58
20210 Lazkao, Guipuzkoa, Espanha
Tel.: +34 943 164 140 - www.ezarri.com
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Ofertas integradas de produtos e equipamentos

O Roadshow 2017 foi o palco da apresentação da nova tabela 
de preços da SCP Pool Portugal, assim como dos novos pro-
dutos e equipamentos que compõem a oferta da 
empresa. As novidades em destaque 
apresentam-se de seguida.

Spas de elevado 
desempenho
Os novos spas da Garden Lei-
sure apresentam-se para aliar a 
versatilidade ao mais alto nível 
de conforto, relaxamento e bem-
-estar. São construídos para 
durar e desenhados para uma utili-
zação que permita um verdadeiro relaxa-
mento do utilizador, dando respostas aos 
anseios dos mais exigentes. São espaçosos e com o 
conforto proporcionado por uma ergonomia perfeita; 
conjugam um sistema de bombas de alto desempenho e uma 
ampla gama de jatos que garantem uma hidromassagem pro-
fi ssional e de qualidade; e estão disponíveis com isolamento 
térmico e cobertura incluídos em toda a gama.

Revestimentos texturados
A ProFlex lançou uma nova gama de telas armadas, aumen-
tando as opções de escolha deste tipo de revestimento. A 
gama Stonefl ex de design único e texturado, com imitação de 
pedra, mantém as suas características laváveis e antiderra-
pantes, para um aspeto fi nal da piscina rústico ou moderno.

Destacam-se como características principais: a excelente 
resistência à proliferação microbiana; conceção química para 

resistência aos UV e consistência e durabili-
dade da cor; facilmente soldáveis 

com ar quente e com ligação 
de grande resistência; facili-
dade de limpeza e excelente 

resistência a fatores de des-
gaste abrasivo, mantendo as 
suas estéticas estéticas por mais 
tempo; superior resistência a 
manchas e ação do cloro; e nova 

selagem da membrana com maior 
resistência, viscosidade estável e pos-

sibilidade de reutilização. A nova gama é 
disponibilizada em duas cores – imitação de 

calcário (areia) e granito (cinza escuro) – no for-
mato habitual de rolos de 1,65 m x 25,0 m.

Quadro de comando multi-funções
O novo quadro elétrico Meteor, da 
CCEI, é um sistema de comando 
multifunções inteligente para a 
piscina. Esta nova geração de qua-
dros conserva a simplicidade de 
utilização e instalação, ao mesmo 
tempo que proporciona novas 
funcionalidades destinadas a faci-
litar o controlo da piscina pelo 
utilizador fi nal.

O Meteor analisa continua-
mente a água a fi m de ajustar os 
programas de fi ltração. O painel 
de comando adapta a duração de 
fi ltração em função da temperatura da água e 
da posição da cobertura da piscina.

A aplicação smartphone Bluetooth Meteor permite con-
trolar o quadro elétrico com a ajuda de um telefone ou tablet. 
Neste caso, a aplicação oferece as mesmas funcionalidades 
de comando que o quadro e a possibilidade de comando à 
distância da piscina. O Meteor inclui o sistema BRiO RC+, 
para um controlo mais intuitivo dos projetores de led ins-
talados: seleção direta da cor; seleção direta da sequência; 
e controlo via smartphone.
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Eletrolisador e controlador 
multifuncional para piscinas
Os novos eletrolisadores Progenius, 
da Davey, apresentam um conjunto 
de características com as quais pre-
tendem o reconhecimento do mer-
cado: ligação da bomba de fi ltração 
com um “protetor de sobrecarga do 

motor”; célula de ele-
trólise transparente 
compacta de ele-
vado desempenho; 

interruptor de cau-
dal para deteção de fl uxo, 

reduzindo os riscos de ausência 
de caudal; ligação para controladores ORP e pH; encrava-
mento com cobertura automática; transformador incorpo-
rado e interruptor para ligação às luzes da piscina; e tem-
porizador digital <EziSet para um fácil controlo dos ciclos 
de fi ltração. O nível de sal recomendado é de 4500 ppm a 
6000 ppm. Estão disponíveis duas versões do equipamento, 
para piscinas até 70 m3 e 115 m3, com produção de cloro, 
respetivamente, de 14 g/h e de 23 g/h.

Bomba de calor com 
sistema Inverter
A bomba de calor Inver-

ter Garden PAC está equi-
pada com a tecnologia 
Full-inverter, que é uma 
tecnologia 100% Inverter. 
Ao ajustar a velocidade do compressor hertz por hertz e a 
velocidade do ventilador rotação por rotação, ela adequa de 
modo inteligente a temperatura da piscina com uma efi ciên-
cia contínua de nível ótimo, chegando a atingir valores de 
performance (COP) de 15 e permitindo uma economia de 
energia bastante superior à das bombas de calor “normais”. 
Graças à filosofia de funcionamento de baixa velocidade, 
esta bomba permite uma operação 10 vezes mais silenciosa 
durante mais de 95 % da temporada de uso da piscina.

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

Mais informação

e@sport integra com Mywellness 2.0 da Technogym

Desde o lançamento do e@sport que foi 
intenção da Cedis possibilitar a troca 
de dados entre algumas aplicações. A 
integração com o Mywellness é, sem 
dúvida, bastante importante para um 
clube, uma vez que permite reduzir o 
tempo de inserção de dados, ao mesmo 

t e m p o 
que evita 
erros no 

preenchimento de fichas. Antes da 
inserção de um sócio é efetuada uma 
pesquisa externa, que incide sobre 
os sócios inseridos no e@sport e no 
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sentar três resultados: não existem 
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Cedis
Tel.: 219 676 620
www.cedis.pt

Mais informação
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Coberturas e acessórios de proteção

A Eurocover destaca nesta edição as novidades do seu catá-
logo de 2017 e, neste sentido, grande protagonismo é assu-
mido pela sua cobertura de proteção low cost. Especialmente 
dirigida a piscinas de pequena e média dimensão, enterra-
das ou, especialmente, para as elevadas, esta 
cobertura é uma alternativa prática e muito 
económica para proteção da água de 
impurezas. Mantém-na livre de 
sujidade, ao mesmo tempo que 
fi ltra a maior parte da luz solar, 
graças ao seu elevado nível de 
opacidade, protegendo-a tam-
bém dos raios solares que a 
deterioram. Esta cobertura é também muito útil para pis-
cinas em obra, onde há a necessidade de proteger o tanque 
enquanto a obra decorre e em que o piso em torno da piscina 
não é muitas vezes defi nitivo. É instalada através de tensores 
elásticos e fi xadores perimetrais, no caso das piscinas enterra-
das, ou através de elásticos perimetrais, para piscinas eleva-
das de pequena e média dimensão. É fabricada em tecido de 
polietileno azul, com revestimento plastifi cado em ambos os 
lados, de 260 g/m2. Inclui zona de escoamento central.

Cobertura de proteção Roll Up
Outra das novidades é a cobertura de proteção Roll Up. Esta 
cobertura oferece proteção contra a poluição e desenvolvi-
mento e propagação das algas, além da habitual proteção 
térmica. Contudo, destaca-se agora sua a maior comodi-
dade, graças à possibilidade, bastante prática e cómoda, de 
ser utilizada com um enrolador acoplado, o que facilita a 

sua colocação e remoção. Funciona 
com uma barra em cada topo, uma 
fi xa e a outra móvel, onde encaixa 
o enrolador para descobrir a pis-

cina. O processo inverso é feito através de uma fi ta que auxi-
lia o seu estiramento e é também extremamente simples.

É fabricada em tecido de poliéster revestido a PVC de 580 
g/m2; é resistente aos raios UV e aos tratamentos químicos; 
e possui fi tas soldadas longitudinalmente na própria cober-
tura, que aplicam a devida tensão, exigindo menos pontos de 
fi xação perimetrais do que uma vulgar cobertura de inverno. 
Quando enrolada, permanece num dos topos da piscina, per-
feitamente arrumada no seu rolo, ocupando um espaço muito 
reduzido, apresentando-se como opção para quem procura 
proteção e comodidade. Dadas as suas características, esta 
cobertura pode funcionar durante todo o ano e, embora não 
seja uma cobertura de segurança, oferece proteção suple-
mentar a crianças e animais. Apresenta como opcional o 
sistema de enrolador 
automático. Está 
disponível nas 
cores azul/bege, 
verde/bege, bege 
e cinzento.

Enrolador 
para coberturas térmicas
O novo enrolador Eurocover para 
coberturas de bolhas ou de espuma é mais 
robusto, mais prático e está agora também disponível na 
versão automática, como opcional. Produzido através de um 
novo processo de fabrico, montagem e controlo de quali-
dade, este equipamento apresenta um com novo design do 
suporte móvel, que lhe confere mais estabilidade. Para o uti-
lizador, representa um maior nível de conforto, graças ao 

sistema de enrolador 

para coberturas térmicas
O novo enrolador Eurocover para 
coberturas de bolhas ou de espuma é mais 
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novo volante com dimensão mais funcional e 
a versão automática opcional.

Destacam-se as suas características 
principais: tubo telescópico dos 3,00 m aos 
8,00 m de comprimento; veio em alumí-
nio anodizado com 110 mm de diâmetro 
e espessura de 2,00 mm; veio interior médio 
com reforço cruzado e espessura de 2,50 mm; e 
novo volante de plástico com diâmetro 340 mm, 
com manípulo.

Para piscinas de pequena ou média dimensão, a 
Eurocover apresenta ainda uma versão mais ligeira deste 
enrolador. O enrolador Eurocover Light, agora em três 
tamanhos, com suporte móvel em T melhorado, está dis-
ponível com manivela ou volante de 200 mm de diâmetro, 
dependendo das versões, e destina-se a coberturas de pisci-
nas com larguras entre os 3,00 m e os 6,5 m.

Coberturas de bolhas hibernais
A Eurocover apresenta como novidade na sua gama de 
coberturas térmicas, duas novas coberturas de bolhas de-
senvolvidas e otimizadas para utilização como coberturas de 
inverno. A cobertura cinzenta/preta de 500 microns permite 
ao utilizador benefi ciar dos ganhos com os raios solares e o 
calor do sol e, ao mesmo tempo, inibir o desenvolvimento de 
algas, devido ao seu componente de fi ltro seletivo: fi ltra os 
raios UV nocivos, mas permite a refl exão para a água do calor 
do sol. A cobertura azul opaca/preta de 500 microns é total-
mente opaca, protegendo totalmente a piscina dos raios sola-
res e do calor, refl etindo-o para o exterior da piscina. Deste 

modo, atua de 
forma ainda 

mais eficiente 
contra o des-

envolvimento de 
algas, dispensando 

inclusivamente a utili-
zação dos produtos químicos 

ou dos fi ltros e bombas quando a pis-
cina não está em uso e coberta. São inúmeros 
os benefícios destas inovadoras coberturas, 
que já incorporam o novo design de bolha 

dupla, mais resistente e durável. Aqui se destaca a redução do 
tempo de operação das máquinas de fi ltração em até 50% ou 
70%; a diminuição do consumo de energia em 60% ou 70%; 
e o menor tempo despendido com a manutenção e, conse-
quentemente, com o seu custo. A estes benefícios devem 
somar-se, logicamente, aqueles proporcionados pelas outras 
coberturas da sua gama: eliminação quase total da evapo-
ração (mais de 98%); redução da sujidade na água da piscina 
e consequente redução da utilização dos químicos; redução 
de gastos com o aquecimento; e diminuição do consumo 
da própria água.

Eurocover
Tel.: 211 450 999
www.eurocover.pt

Mais informação

Medidores de condutividade e TDS

A Hanna Instruments, fabricante de 
referência de instrumentos de medição 
e controlo para diversas atividades téc-
nicas em múltiplos setores de atividade, 
anunciou o lançamento dos novos 
medidores DiST para condutividade e 
sólidos totais dissolvidos (TDS). Esta 
família de instrumentos foi redese-
nhada e possui agora uma nova ima-
gem e funcionalidades. Os quatro 
modelos desta família, dois para 
medição de condutividade (EC) e dois 
para medição de TDS, apresentam-se 
mais leves e ergonómicos, assim como 
com uma maior autonomia.

A utilização dos medidores foi simpli-
fi cada para duas teclas, uma para ligar 

e desligar o aparelho, 
outra para realizar 
a calibração, com a 
possibilidade de sele-
cionar as unidades de 
medição da tempe-
ratura (ºC ou ºF). Os 
novos DiST possuem 
um amplo ecrã LCD 
de alto contraste e multinível, indicando 
em simultâneo as leituras de condutivi-
dade ou TDS e da temperatura. As lei-
turas são realizadas por um elétrodo 
amperométrico em grafi te que resiste 
à oxidação, oferecendo uma maior 
reprodutibilidade nas medições. A uti-
lização da grafi te também reduz o efeito 

de polarização, comum nos medido-
res amperométricos que utilizam dois 
pinos em aço inoxidável. São precisos 
e resistentes e foram desenhados para 

medições em laboratório ou 
em campo. Estão disponíveis 
no mercado nacional desde 
o dia 1 de fevereiro passado.

Hanna Instruments Portugal
Tel.: 252 248 670
www.hannacom.pt

Mais informação
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Sistema de aquecimento de água de reposição

A Climaconforto apresenta o sistema Aquacool para aque-
cimento da água de reposição com um COP (coeficiente de 
performance) de 18. A obrigatoriedade de reposição diária 
de água nova (potável) das piscinas, que é, no mínimo, de 30 
litros por cada banhista que tenha frequentado a instalação 
(sendo que este valor poderá ser superior por determinação 
das autoridades sanitárias, por exemplo, entre outras razões), 
significa desperdiçar a energia gasta no aquecimento da água 
utilizada e um consumo suplementar no aquecimento da 
água fria reposta. No final do ano, esta operação representa 
um custo de vários milhares de euros.

A pensar na eficiência energética das instalações de pis-
cinas públicas ou privadas de grandes dimensões, a Clima-
conforto, apresenta o sistema Aquacool da ETT para aque-
cimento da água de reposição, que usa a energia contida 
na água rejeitada. O sistema combina um permutador de 
calor em espiral para recuperação da energia passiva e uma 
bomba de calor. A associação destes dois eficientes sistemas 
permite uma elevada economia de energia, conseguindo-se, 
de acordo com a marca, obter o retorno do investimento em 
cerca de três anos.

Esta gama de produtos é um complemento aos sistemas 
de tratamento do ar, nomeadamente a gama DESHU HPE+, 
e às bombas de calor para aquecimento da água das pisci-
nas, neste caso a gama PAC R/O, que disponibiliza potências 
de aquecimento de até 150 kW (registando um COP=4,2 

considerando uma temperatura exterior de 7 ºC e da água  
de 28 ºC). As bombas de calor PAC R/O, como toda a gama 
de produtos da ETT, são construídas em alumínio para apre-
sentarem uma alta resistência às intempéries; têm, por isso, 
20 anos de garantia anti-corrosão na estrutura; são próprias 
para instalação no exterior, mesmo à beira-mar, e surgem 
equipadas com permutadores em titânio e compressores 
Scroll. Apresentam-se como uma excelente solução para 
o aquecimento de grandes piscinas e uma alternativa aos 
sistemas a gás, quando a economia e eficiência são uma 
prioridade.

Telas para piscinas sem ftalatos e de grande resistência

A Elbtal Plastics, com a sua marca Elbe 
Blue Line, apresentou a sua nova tela 
armada Elite, um produto premium 
para as piscinas em virtude da sua 
resistência às manchas, de tal forma 

que a empresa reclama uma resistência 
300% superior às de outros fabricantes. 
Além do mais, a Elite é a primeira tela 
do mercado sem ftalatos, um produto 
químico amplamente usado durante 
anos, agora substituído como cuidado 
de saúde dos banhistas.

A Elite reduz as manchas provocadas 
pela água nas piscinas, um dos desafios 
da sua manutenção. Também evita a 
penetração de cremes solares, cosmé-
ticos e de outros produtos químicos, 
particularmente na linha de água com 
o efeito da radiação UV. Neste sen-
tido, é também uma tela mais fácil de 
limpar. Assim, a sua fórmula química 
garante uma forte proteção da piscina 
da radiação UV, uma das razões para 
a deterioração da sua superfície, mas 

também do efeito do cloro, causa da 
descoloração ao longo do tempo.

Por todos estes motivos, a Elite man-
tém as cores originais e reduz a neces-
sidade de manutenção do tanque, o 
que determina uma vida útil superior  
e renovações menos frequentes.

Nesta tela, o fabricante oferece  
15 anos de garantia de estanquidade  
e cinco anos de garantia, tanto anti-
-manchas como anti-cloro.

Elbtal Plastics – Elbe Blue Line
Tel.: +34 639 418 639
www.elbepools.com

Mais informação

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

Mais informação
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Climaconforto
Tel.: 223 720 392
www.climaconforto.pt
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Coberturas suspensas para piscinas de grande dimensão

A Soprefa, o único fabricante em Portu-
gal de coberturas de lâminas para pisci-
nas, destaca as suas coberturas suspen-
sas para piscinas de grande dimensão. 
As coberturas suspensas destinam-se a 
piscinas onde se pretende que o meca-
nismo não interfira com a sua utili-
zação regular. 

Apresentam requisitos técnicos par-
ticulares, ao nível da motorização e 
programação, quando comparadas com 
as tradicionais coberturas, mas têm a 
grande vantagem de serem automáti-
cas, contrariamente às habituais lonas 
e espumas, difíceis de manusear. Além 
disto, promovem uma maior efi ciência 
energética da piscina, aspeto que é cada 
vez mais importante.

As lâminas que as compõem 
têm uma flutuabilidade superior a 
10 kg/m2, o que representa uma segu-
rança acrescida na eventualidade da 
queda de crianças ou adolescentes. 
Todas as coberturas da Soprefa estão 
homologadas conforme a norma fran-
cesa NF P90-308 e apresentam-se em 
PVC ou policarbonato, flutuando na 
água sem qualquer pré-instalação espe-
cial. Para lá da segurança adicional que 
proporcionam, garantem importan-
tes poupanças, uma vez que evitam a 
evaporação e as perdas de calor, o que 
resulta numa diminuição do consumo 
de energia e de químicos de trata-
mento. Refira-se ainda que as cober-
turas de policarbonato têm a vantagem 

adicional de aumentar a temperatura 
da água entre 5 ºC e 7 ºC.

Soprefa
Tel.: 256 880 470
www.safeswim.net

Mais informação

Robots de limpeza

A Zodiac lançou a sua nova gama de robots de limpeza elé-
tricos TornaX, que se destaca pela efi cácia 

e simplicidade. Estes “limpa-fundos” 
são muito leves, fáceis de manusear e, 
porque pesam apenas 5,5 kg, fáceis de 
retirar da piscina. Estão disponíveis 

em dois modelos muito eficientes 
para limpeza apenas do fundo ou 
fundo e paredes. O filtro rígido 
é fácil de limpar, com acesso pela 

parte superior do robot, sem con-
tacto com os resíduos. Estes são os 

“limpa-fundos” elétricos com o preço mais 
competitivo da gama Zodiac.

RV 5500 Vortex 4x4 com swivel
O RV 5500, equipado com quatro rodas motrizes é perfei-
tamente manobrável e estável em qualquer tipo de revesti-

mento da piscina. Graças ao seu con-
trolo remoto Kinetic, o utilizador 

pode guiar o seu robot de limpeza 
onde quer que queira, para um 

trabalho de precisão. Este equi-
pamento está agora equipado 
com swivel, para evitar que 
o cabo de alimentação fique 

enleado. Graças ao seu reduzido 

peso, graças à tecnologia Lift System, o RV 5500 é agora 
o sistema mais avançado da gama Vortex.

Robot hidráulico MX9
O novo robot de limpeza MX9 e fruto da evolução do co-
nhecido modelo MX8, que a empresa destaca como o robot 
hidráulico melhor reputado do mercado. O sistema de nave-
gação pré-programado 
X-dr ive  permite 
uma limpeza per-
feita de todas as 
superfícies. Outras 
das suas qualidades 
é a turbo-aspiração, 
graças às duas héli-
ces de sucção com 
escovas e uma turbina de aspiração muito potente. O sistema 
de deslocação com lagartas garante estabilidade e aderência 
perfeitas. Por fi m, com as mangueiras Twist Lock, é garantida 
uma ligação segura, sem perdas na aspiração.

Zodiac Pool Ibérica S.L.U.
Tel.: +34 93 879 47 52
www.zodiac-poolcare.es

Mais informação
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Gamas completas de produtos e equipamentos para piscinas

Acabado de chegar ao mercado nacional com a sua estrutura 
própria, como o leitor terá com certeza visto secção de notí-
cias, o Grupo Industrial Aqua, apresenta toda a sua expe-
riência e capacidade industrial através da sua gama completa 
disponível no mercado.

Em primeiro lugar, aquele que é um 
ex libris da sua oferta. O fi ltro Aquarius 

para piscinas privadas, está disponí-
vel nas versões com válvula lateral 
e válvula de topo, com as seguin-
tes características: fi ltro em poli-
propileno; operação com pressão 
máxima de 4 Bar; válvula side ou 
top de 6 vias, consoante a versão; 
evacuação do fi ltro ¾; conexão de 
diâmetro Ø 50 para os fi ltros 450, 
530 e 620; e conexão de diâmetro 
Ø 63 para o fi ltro 790, exclusiva da 

versão de válvula lateral. Para infor-
mações adicionais sobre estes equipamen-

tos e para melhor dar a conhecer a oferta global de produtos 
e equipamentos que tem à disposição do setor das 
piscinas e instalações desportivas, a Aqua tem 
também disponível o seu extenso 
catálogo de 2017.

Material de 
encastrar em betão
Com esta gama de 
encastrar, a Aqua quer 
distinguir-se pela qua-
lidade, fazendo-se valer 
da sua tradição na modulagem 
e conhecimento das matérias-
-primas e criando um conjunto 
de acessórios em ABS com o qual 
pretende corresponder a todas as expetativas do mer-
cado, da fi abilidade à estética. Aqui encontramos skimmers, 
ralos de fundo, bicos injetores, tomadas de aspiração, passa-

-muros, projetores e miniprojetores led.

Cloradores de sal
O eletrolisador da Aqua atua ver-
dadeiramente como uma central de 

gestão do tratamento da água da piscina, 
ao mesmo tempo que produz cloro para 
a desinfeção. Apresenta como caracte-
rísticas principais: proteção por detetor 
de fl uxo; indicação de salinidade; indi-
cação de temperatura da água; proteção 
IP65; seleção de idioma; autorregulação 
para coberturas automáticas; capacidade 
até 200 m3; e oferece a possibilidade de 
controlo da bomba da piscina, ligação de 
Rx e injeção de regulação de sal.

Sistemas de descalcifi cação
O descalcificador da Aqua é um sistema 
inovador, fruto do trabalho do seu departamento de investi-
gação e desenvolvimento, com base na Plus Drip Technology, 
uma tecnologia utilizada nas garrafas Plusdrip. Este sistema 
permite uma redução do consumo de água na regeneração 
das resinas de até 50%, quando comparado com os siste-
mas convencionais, o que também resulta numa diminuição 
de até 50% no consumo de sal. De salientar que o funcio-
namento desta garrafa assenta na ação dos dois discos que 

garantem maior homogeneidade do fl uxo hidráulico 
e, dessa forma, permite a melhoria de rendimento 
referida. Estão disponíveis as opções de sistema 

compacto de duplo bloco.

Bombas doseadoras
No que respeita a controladores e 
reguladores, a Aqua destaca o Sim-

pool, desenvolvido pela empresa e que 
comporta todo a sua experiência no trata-
mento de água. É um equipamento com-
pleto destinado a piscinas de até 200 m3; 

com bomba doseadora de 3 l/h; controlo de 
pH (leitura de 5,0 a 9,0) e Rx (leitura de 500 
a 900 mV); e timer (controlado por tempo).

Aqua Portugal
Tel.: 211 339 701
www.aquapta.com

Mais informação
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Aqua Portugal
Tel.: 211 339 701
www.aquapta.com

Mais informação
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Bombas avançadas de velocidade variável

O fabricante australiano Davey destaca a sua nova Silensor 
Pro VSD400 Premium. Trata-se de uma bomba de veloci-
dade variável que se apresenta como ideal para a fi ltração de 
piscinas, sistemas de piscinas integrados, ligação a controla-
dores externos e utilização com bombas de calor ou aquece-
dores a gás. A VSD400 é uma bomba refrigerada por água, 
ultrassilenciosa e com tecnologia de velocidade adaptada: 
velocidade variável de grande eficiência, com poupanças 
para os clientes; compensação constante de fl uxo, que dimi-
nui os gastos de energia em funcionamento; porta de comu-
nicação RJ45 apta para exterior, que permite o ajustamento 
da velocidade através de um controlador externo, cobertura 
ou bomba de calor; tecnologia de circulação de velocidade 
contracorrente, que garante uma limpeza efetiva de meios e 
uma redução da água residual; e circulação de reforço pro-
gramável, que melhora o movimento da água à superfície e 
permite melhor limpeza da piscina.

De referir, ainda, o grande cesto de folhas de 4,5 litros, 
que proporciona intervalos maiores entre as operações de 

limpeza; propulsor de 
frequência totalmente 
variável, com marcação 
rápida selecionável e sim-
ples; luz indicadora led 
multicolor para diferentes 
modos operativos e avisos; 
proteção contra a perda de força 
em situações sem água no interior; tampão de drenagem que 
permite uma descarga rápida da caixa para extração e manu-
tenção fáceis; e motor de elevado rendimento refrigerado por 
água para uso efi ciente e ultrassilencioso durante todo o ano.

Piscinas de forma “feijão” e cobertura tudo em um

O novo modelo de piscina apresentado 
ao mercado em 2017 pela Marpic Wate-
rair insere-se na forma “feijão”, sempre 
na moda no que respeita às preferências 
dos utilizadores. Sofi a, assim se designa 
a nova piscina do conhecido fabricante, 
é um modelo diferente, com formas e 
caraterísticas diferentes do que existe 
atualmente no mercado. Tendo sido 
concebido para conciliar a natação 
com o desporto, a piscina Sofi a permite 
a utilização simultânea do espaço de 
relaxamento proporcionado pela esca-
daria Enjoy (e do sistema de massagens 
Balneo), bem como da utilização da 
linha de natação sem obstáculos.

Coberturas tudo em um
A Marpic Waterair destaca, nesta tem-
porada, a nova cobertura Solae, que 
caracteriza como uma inovação “Tudo 
em Um” que apresenta: sistema de aque-
cimento (entre +6 ºC e +9 ºC na tempe-
ratura na água); sistema de segurança 
(proporcionado pela cobertura de rede 
com barras); funcionamento facilitado 

(graças à motorização incluída); fácil 
manutenção e adaptação a todas as pis-
cinas; funcionalidades de cobertura de 
inverno (módulos opacos impedem a 
fotossíntese); e inovação patenteada da 
Waterair, com design atrativo e respeito 
pelo meio ambiente.

Piscinas Waterair Portugal – Marpic
Tel.: 212 389 880
www.marpic.pt

Mais informação

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

Mais informação
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Painel técnico para construção e reabilitação

O Coretech é um painel técnico iso-
lante com excelentes desempenhos 
na construção. É fabricado com fi bra 
de PU, tecidos e fibra de vidro que, 
depois de moídos e homogeneizados, 
são compactados e impregnados em 
resinas fenólicas termoestáveis. Na sua 
constituição, este painel possui subpro-
dutos reciclados de outros processos de 
fabrico, neste caso a indústria automó-
vel. O seu fabrico permite, assim, evi-
tar o envio para aterro de toneladas de 
resíduos e aumenta o ciclo de vida útil 
dos materiais utilizados, com os con-
sequentes benefícios para o ambiente.

Destacam-se as seguintes proprie-
dades:

 − Isolamento térmico: é um excelente 
isolante térmico e as suas característi-
cas permanecem inalteradas ao longo 
do tempo (valor lambda de 0,088);
 − Isolamento acústico: apresenta um 
alto nível de isolamento acústico 

ao ruído de impacto e ao ruído 
aéreo (isolamento médio de 34,7 dB 
a 36,7 dB);

 − Estabilidade dimensional: não se 
deforma e não incha quando sujeito 
a climas adversos, mantendo inalte-
radas as suas características quando 
submetido a ciclos de temperaturas 
e humidades extremas (evita as fi ssu-
ras nas juntas de dilatação);

 − Durabilidade: excelente resistência 
ao impacto e compressão e não é ata-
cado por insetos e fungos;

 − Comportamento perante a água: 
não se altera ao ser molhado ou 
humedecido e suporta infi ltrações. 
Tem uma boa capacidade de trans-
piração e bom comportamento face 
à condensação; 

 − Resistência: é superior ao gesso carto-
nado em 300% e 700% relativamente 
às placas de madeira/cimento (ensaio 
conforme a norma DIN 4103);

 − Acabamento: superfície de boa 
aderência a quase todos os produtos;        

 − Curvabilidade: facilmente se aplica 
em superfícies curvas, graças à sua 
elevada fl exibilidade;

 − Comportamento perante o fogo: 
apresenta resistência ao fogo de classe 
C | S1 | d0. Quando combinado com 
outros materiais pode chegar a uma 
classifi cação RF de classe B+ | S1 | d0 
ou A | S1 | d0;

 − Facilidade de montagem: de fácil 
aplicação, não exige formação espe-
cífi ca nem ferramentas especiais. 

Spas topo de gama com cama de levitação

A cama da levitação é uma das caracte-
rísticas as mais inovadoras que um spa 
pode apresentar ao mercado atual. Esta 
característica da massagem cria uma 
sensação de fl utuação excecionalmente 

calmante para o banhista, em que 
este pode escolher fi car deitado cos-
tas ou de bruços, com a face para baixo.

A equipa de design da Passion Spas 
fez um grande esforço para desenvol-
ver a Levitation Bed. Foram realizados 
testes para determinar a melhor forma 
para a cavidade da cama, considerando 
as diferenças de alturas e pesos, para 
banhistas masculinos e femininos. Este 
estudo permitiu chegar à colocação 
dos jatos, particular nesta tecnologia.

Como resultado, uma oferta exclu-
siva, especialmente dirigida a clientes 
que procuram opções avançadas em 
massagens terapêuticas. A massagem 
Levitation Bed, assim como a Energy 
Deep Swimspa equipam os modelos 
Euphoria e Ecstatic. Todos os mode-
los da gama incluem iluminação led 

multicolorida 
para uma experiên-
cia de cromoterapia.

O novo Ecstatic Passion Spa
Desde há muitos anos que o modelo 
Ecstatic, o grande spa de sete lugares da 
gama Passion, é muito apreciado pelos 
utilizadores. Em 2017 este modelo é 
renovado e muito melhorado. Graças 
à introdução da cama de levitação, este 
modelo torna-se um pouco mais pro-
fundo e permite mais imersão na água. 
Inclui o assento Romantic Wave, que 
pode ser partilhado por duas pessoas e 
a massagem Th erapy Wave Zone, para 
costas ombros e pescoço. Outra novi-
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Piscinas em espelho de água

As piscinas Miroir 
são a última 
n o v i d a d e 
apresentada 
pela marca 
Soleo. Incor-
poram uma 
inovação tecno-
lógica, desenvolvida pela RP 
Industries, em exclusivo para o 
sistema Soleo, que permite insta-
lar uma piscina em espelho de água 
de uma forma muito mais rápida e 
económica.

De acordo com a empresa, as pis-
cinas em espelho de água são uma 
das mais sofisticadas tendências 
do mercado atual – a linha de água 
confunde-se com a praia da pis-
cina, refl etindo o céu, a paisagem e 
os detalhes da arquitetura da área 
envolvente.

Com esta tecnologia da Soleo, além 
da qualidade do resultado fi nal, é pos-
sível obter um custo mais reduzido e 
um menor tempo de construção do 
que o associado às tradicionais téc-
nicas de construção de piscinas em 
betão. A estrutura em aço é mais 
resistente, mais duradoura e não 
requer tanta manutenção, estando 
preparada para resistir às atividades 
sísmicas, à compactação natural das 
terras e à amplitude térmica.

A s  p i s c i n a s 
Miroir oferecem uma 

grande variedade de for-
matos e tipos de fundo e 

possibilitam a escolha de dois tipos 
de revestimento: tela armada ou pas-
tilha de vidro. A conjunção de todos 
estes elementos permite a uma per-
sonalização quase ilimitada, garan-
tindo resposta aos desejos e exigên-
cias dos clientes.

Pavimentos antiderrapantes
A Fabistone apresentou o novo 
pavimento Velluto, baseado num 
conceito ecológico.

Este pavimento tem uma textura 
singular que oferece uma sensação 
de relaxamento e bem-estar quando 
se caminha descalço. Pode ser apli-
cado no interior ou no exterior e as 
características antiderrapantes fazem 
dele o pavimento ideal para terraços 
e áreas adjacentes às piscinas.

Está disponível em duas cores, 
Blanc ou Gironde, que oferecem 
mais-valias estéticas exclusivas a 
profissionais das áreas da arquite-
tura, design e decoração.

RP Industries
Tel.: 253 689 500
www.rpi.pt

Mais informação

Por estes motivos, o Coretech me-
lhora as soluções construtivas habi-
tuais. Em paredes e divisórias, a combi-
nação com o gesso cartonado melhora 
as características mecânicas, térmicas 
e acústicas. Em pavimentos, aumenta 
o isolamento térmico e acústico. Em 
coberturas, aumenta as características 
térmicas e evita condensações. E nas 
zonas húmidas, apresenta-se como 
adequado para cobrir paredes húmidas 
e receber adesivos para cerâmica.

EASpas Importação e Distribuição
Tel.: 967 335 707
passionspas.com

Mais informação

J. Pinto Leitão
Tel.: 226 152 600
www.jpleitao.pt

Mais informação

dade introduzida no Ecstatic é a mas-
sagem de cascata, já conhecida dos 
modelos Sensation e Euphoria, em 
que um fl uxo contínuo de água morna 
massaja ombros e pescoço. Para real-
çar o posicionamento topo de gama 
do Ecstatic temos: um sistema áudio; 
a massagem Aqua Rolling; aromate-
rapia; sistemas de desinfeção UV e 
Ozone; e mais de 150 jatos de massa-
gem. Como característica funcional, 
destaque ainda para a bomba adicio-
nal montada no equipamento, dedi-
cada aos modos de massagem.
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Piscina particular em Lisboa

Estrutura Betão armado

Revestimento PVC armado branco

Acabamentos Microcimento

Tratamento UV, Oxigénio ativo

Regulador e 
doseador de pH

Automático

Filtro Hayward, cartucho

Regulador de 
níveis

NIVA

Aquecimento Bomba de calor

Iluminação led RGB

Piscina particular em Santo Tirso 

Revestimento Microcimento

Deck Madeira Ipê

Filtro Triton I

Motor Speck

Cobertura Astralpool, lâminas

Desinfeção Eletrólise Innowater

Correção pH Seko

Esterilizador UV Idegis

Iluminação Astralpool, led

Limpeza (robot) Maytronics, Zenit 30

Aquecimento Bomba de calor 
Angelfire

Recirculação Transbordo parcial

Tanque de 
compensação

PE 2.000 lt

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

Mais informação

The Blue Living, Lda.
Tel.: 261 866 880
www.piscinasespasanamig.pt

Mais informação
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Gran Via de les Corts Catalanes, 488 Entlo. 5ª
08015 Barcelona (Espanha)
Tel.: 213 853 545 / +34 932 540 359 / +34 655 578 797 (Móvel)
info@onedrop.es - www.onedrop.es
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86 CONSTRUTORES

Piscina particular em Lisboa

Estrutura Betão armado

Revestimento PVC armado branco

Acabamentos Microcimento

Tratamento UV, Oxigénio ativo

Regulador e 
doseador de pH

Automático

Filtro Hayward, cartucho

Regulador de 
níveis

NIVA

Aquecimento Bomba de calor

Iluminação led RGB

Piscina particular em Santo Tirso 

Revestimento Microcimento

Deck Madeira Ipê

Filtro Triton I

Motor Speck

Cobertura Astralpool, lâminas

Desinfeção Eletrólise Innowater

Correção pH Seko

Esterilizador UV Idegis

Iluminação Astralpool, led

Limpeza (robot) Maytronics, Zenit 30

Aquecimento Bomba de calor 
Angelfire

Recirculação Transbordo parcial

Tanque de 
compensação

PE 2.000 lt

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

Mais informação

The Blue Living, Lda.
Tel.: 261 866 880
www.piscinasespasanamig.pt

Mais informação
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BOLETIM DE ASSINATURA88

q Domiciliação Bancária

 IBAN   

 Codigo Swift   

q Transferência Bancária para One Drop Mark & Services, S.L.
 La Caixa: IBAN: ES66 2100 2397 8902 0013 0514  BIC: CAIXESBBXXX

A aceitação deste formulário implica o seu consentimento para que a empresa One Drop Mark & Services, S.L. debite na sua conta a importância correspondente à prestação dos serviços contratados.

Indique-nos o seu meio de pagamento:

OS SEUS DADOS Por favor preencha todos os campos para que possamos dar seguimento ao seu pedido.

Empresa _________________________________________________________________________

Atividade ________________________________________________________________________

Nome e apelidos ____________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Morada _________________________________________________________________________

Localidade ____________________________________________ C.P. ________________________

Distrito _______________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvel ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

Os seus dados pessoais serão registados num ficheiro automatizado propriedade da One Drop Mark & Services, S.L., sediada na Avda. Jordán, 31, 10º 1ª - 08035 Barcelona, cuja finalidade é a gestão da nossa relação comercial assim como do seu pedido de informação. A One Drop Mark & Services, S.L. tem 
como missão facilitar a divulgação de informação profissional e favorecer a comunicação entre empresas, para o que, de forma periódica, enviamos comunicados com conteúdos tendentes a contribuir para o desenvolvimento do seu negócio. Ao preencher este boletim está a autorizar-nos a enviar-lhe 
informação e comunicações comerciais através de correio postal, correio electrónico ou fax com conteúdos comerciais, tanto produtos e serviços do grupo One Drop Mark & Services, S.L. como da parte de terceiros que podem ser considerados de interesse para o desempenho da sua atividade empresarial. 
Em caso algum a One Drop Mark & Services, S.L. cederá os seus dados aos ditos terceiros. Se deseja ser excluído dos referidos envíos, assinale-o aqui q Poderá exercer os seus direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição, incluindo naturalmente o envio de comunicações comerciais, dirigindo-se   
por escrito à One Drop Mark & Services, S.L., para a morada acima indicada.

Envie esta ficha para: One Drop Mark & Services - Avda. Jordán, 31, 10º 1ª - 08035 Barcelona - Espanha
Para mais informações: Tel.: +34 932 540 359 - suscripciones@onedrop.es - www.onedrop.es

ONE DROP
Mark & Services

  Sim, desejo assinar a PISCINAS E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS HOY (Edição Portugal) por 1 ano por 27€ 
(sem IVA) + 10 € custos envio (2 números por ano)*

  Sim, desejo assinar a PISCINAS HOY por 1 ano por 47€ (sem IVA)**  (6 números por ano)*
  Sim, desejo assinar a INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY por 1 ano por 37€ (sem IVA)**  (4 números por ano)*

 Apenas desejo receber por e-mail o boletim eletrónico de notícias e produtos sem qualquer custo

 Por favor, enviem-me tarifas de publicidade

O serviço global de informação para assinantes inclui: 
 - A revista em papel e formato digital Pdf via Internet
 - Subscrição do boletim electrónico de notícias e produtos
  -  Preços preferenciais em cursos e jornadas que organise ou em que colabore a nossa empresa 

*A assinatura considerar-se-á renovada tácitamente por periodos de vigência sucessivos, salvo ordem espressa em contrário. Uma vez pago o valor da assinatura não será efetuado qualquer reembolso.

**Custos adicionais de envio para o estrangeiro: União Europeia, 27 €/ano; resto do mundo, 35 €/ano. 
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Bombas • Filtros Domésticos • Filtros Industriais • Filtros de Alto Rendimento • Material para Encastrar
Material de Exterior • Material de Limpeza • Quadros Elétricos e Aquecimento

Doseamento e Cloração Salina • Revestimentos e Acessórios em PVC

kripsol.com
+34 925 533 025 

info@kripsol.com

A OFERECER AS MELHORES SOLUÇÕES
PARA PISCINAS PÚBLICAS E PRIVADAS

LINKED WITH WATER

Divisão piscinas | Pool division

NOVIDADE
Bombas 
autoaspirantes
Série KSX PRO

Bombas de calor
Série KOMFORT

NOVIDADE
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Mergulhe no Catálogo Piscinas 2017 !
Venda exclusiva a profissionais 

eurocover

Escritórios e Sede
Urb. Casal da Paradela, Lote 8, 1º Andar, Sala 3/4

2620 - 541 Póvoa Sto. Adrião, Odivelas (Lisboa)
Fábrica

Casal do Reguengo, Sete Pedras, 2580 - 624 Alenquer
Contactos:

Tel: +351 211 450 999 Fax: +351 219 370 400
comercial@eurocover.pt 
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Cobertura de segurança com 

Enrolador automático

Cobertura Bolhas verão/ inverno

Enrolador automático

Cobertura de Protecção com Enrolador

Novo!

Novo!

Novo!
Novo!

www.eurocover.pt

Coberturas Térmicas - Coberturas de Segurança - Coberturas de Protecção

Enroladores - Vedações - Material Exterior - Revestimentos

M
ar

ço
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INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
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Cobertes PSH_port_01_17.indd   1 05/04/2017   12:00:50


