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EDITORIAL6 PISCINAS e
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

Com a publicação desta nova edição da revista Piscinas e Instalações Desportivas Hoy damos conti-
nuidade ao projeto lançado no ano que passou. Para nós foi um ano importante, pois conseguimos 
apresentar uma publicação com informação especializada, técnica e profissional, a um setor que não 
dispunha de uma revista com estas caraterísticas, dedicada à conceção, construção, instalação, ges-
tão e manutenção de piscinas, instalações desportivas, ginásios, espaços de wellness e spas, centros 
aquáticos e instalações recreativas. Procedemos também ao lançamento da Newsletter de Piscinas e 
Instalações Desportivas, de distribuição bimestral, que se apresenta como um veículo de atualidade 
com simplicidade.

Fizemo-lo por dois motivos. Pela colaboração, participação, interesse e crítica que nos manifestaram 
os diversos agentes do setor, o que nos deixou profundamente gratos. E porque observamos e escu-
tamos os sinais positivos do mercado.

Não queremos cair no erro de fazer a declaração extemporânea do fim da crise. Sabemos, isso sim, 
que os agentes reagem, adaptam-se e apresentam novas soluções para superar as suas dificuldades. 
O somatório desses esforços é o progresso.

Ao folhearmos esta edição encontramos vários sinais desse progresso. Desde logo pelas novas ins-
talações desportivas e recreativas que vimos surgir e ressurgir, em que apreciamos as vertentes de 
modernidade que queremos salientar. Aqui notamos uma busca pela eficiência energética, pelas 
soluções simples e diferenciadas, e pela ecologia e desempenho ambiental.

A extensão e qualidade das propostas contidas nos catálogos que são apresentados todos os anos 
constituem outro dos pontos de interesse a considerar. Aqui vemos sempre melhorias de eficiência, 
desempenho e controlo, mas também registamos com agrado que, à busca de soluções automatiza-
das e autónomas, cada vez se abre mais espaço para a intervenção humana complementar e, assim, 
condições para uma gestão mais esclarecida e criativa.

Adicionalmente, notamos as transformações na economia do setor, com as empresas a comporem 
a sua oferta e a criarem bases para a melhoria dos seus serviços, investindo em instalações de quali-
dade e em recursos humanos mais capazes, para o que também contribui o trabalho das associações 
do sector, mais uma vez em evidência.

E mesmo que reconheçamos uma certa dose de otimismo nesta visão dos acontecimentos mais 
recentes, a verdade é que todos estes sinais podem ser reconhecidos e comprovados nestas páginas.

Por este motivo, apetece aqui lembrar a canção composta por Ervin Drake em 1961, também ela 
objeto de várias abordagens e melhoramentos até aos dias de hoje, mas elevada em 1965 àquela que 
será a sua expressão mais famosa na voz de Frank Sinatra, It was a very good year.

Helder Barbosa
Diretor de Publicações

It was a very good year

Sin título-1   6 5/4/2016   15:50:31
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8 NOTÍCIAS

SCP Pool Portugal promove inauguração das suas novas instalações com a realização
de uma nova edição do road show

Foi num ambiente festivo e de grande convívio, valorizado 
pela realização de mais uma edição do SCP Road Show, a 
iniciativa que junta clientes, instaladores e fabricantes com 
o objetivo de difundir um melhor conhecimento sobre pro-
dutos e equipamentos e promover o apuro técnico na sua 
utilização que, no passado dia 1 de março, a SCP Pool Por-
tugal inaugurou as suas novas instalações em Rio de Mouro, 
em Sintra.

«Sejam bem-vindos à nova casa da SCP Pool Portugal. 
Hoje, comemoramos o dia em que a SCP muda de insta-
lações; comemoramos o dia em que a SCP está em condições 
operacionais para servir melhor os seus clientes». Estas foram 
as palavras que Filipa Santos, diretora-geral da empresa, diri-
giu às muitas dezenas de convidados que marcaram presença 
no evento. E, reforçando a ideia, referiu que, «neste momento 
reunimos uma série de fatores que nos permitirão ser mais 
produtivos, mais eficazes e, com isso, apresentar um melhor 
serviço ao nosso cliente».

Dimensão e funcionalidade
A nova infraestrutura impressiona pelas suas dimensões, 
qualidade e funcionalidade. Uma área global de 22 000 m2 
integra um armazém de 3000 m2, no qual está ainda incluída 
uma copa e a área administrativa, com cerca de 1000 m2. 
Nesta última estão também incluídos o show room, a zona 
wellness e grande novidade, que é a academia.

Do armazém destaca-se a capacidade para armazenamento 
de 2000 paletes, eventualmente superior, a ampla zona de 
cargas e descargas, com sete docas operacionais, com capa-
cidade para receber três contentores por dia, e o armazém 
de químicos, um espaço próprio para estes produtos, todo 
ele delimitado com paredes corta-fogo resistentes até duas 
horas. Aqui, registamos uma capacidade de armazenamento 
de 500 paletes, com produtos arrumados de acordo com a 
respetivas tipologias e classes de perigo, com sólidos e líqui-
dos separados e dispondo estes de bacias de retenção. Classe 
de perigo de transporte 5.1 (materiais comburentes) está 
ainda à parte das restantes. Como será fácil de calcular, a 
segurança aqui é levada muito a sério, pelo que todo o espaço 
dispõe de um sistema contra incêndios, e formação específica 
do pessoal. Este sistema está ligado diretamente à central 
de intrusão, que reportará uma eventual ocorrência num 
máximo de cinco minutos.

A SCP Pool Portugal conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o prémio europeu 
Best Sales Center pelos excelentes resultados obtidos no ano transato. O prémio 
foi anunciado e entregue no final de 2015, em Itália, aquando da realização do 
Showcase SCP Europa.

Da esquerda para a direita: Carlos Fernandes, diretor do gabinete de apoio 
empresarial, e em representação do presidente da Câmara Municipal de Sintra; 
Sylvia Monfort, diretora-geral da SCP Europe; Filipa Santos, diretora-geral da SCP 
Pool Portugal; Bruno Parreira, presidente da Junta de Freguesia de Rio de Mouro, 
onde estão localizadas as novas instalações; e José Tavares Santos, fundador da 
ExporLinea, a empresa que, há 15 anos, viria a tornar-se na SCP Pool Portugal, e 
membro fundador da Associação Portuguesa de Piscinas (APP), à qual preside.
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O show room, com cerca de 100 m2, 
servirá essencialmente para a expo-
sição dos produtos e equipamentos 
comercializados pela SCP.

Já ativo, o centro de wellness, o único 
no mercado, visa a formação nesta área, 
uma das de maior crescimento atual-
mente, e integrará por isso a academia. 
Inclui sauna, banho turco, duche frio, 
spa e hammam, numa área de cerca 
de 60 m2, e destina-se a proporcionar 
a clientes e instaladores um conheci-
mento mais profundo e experiências 
que poderão mais fielmente transmitir 
ao utilizador final.

Por último, a referência àquele que 
será o mais importante projeto da SCP 
em curso, para a empresa e para o setor, 
para o presente e para o futuro, a aca-
demia. A academia SCP é um espaço 
de formação que incluirá ações teóricas 
e práticas, que será certificado, e que 
pretende versar os produtos, equipa-
mentos e serviços essenciais ao negócio 
dos clientes da empresa, e que incluirá 
também, sendo assim determinado, 
formação em áreas acessórias essen-
ciais, como gestão ou marketing, para a 
sua dinamização e crescimento. Como 
referiu Filipa Santos, «é importante 
profissionalizarmos o setor, fazermo-
-nos reconhecer como profissionais 
e, para isso, é preciso investir em for-
mação e conhecimento. A SCP sempre 
considerou a formação como um ponto 
muito importante, daí estarmos aqui 
hoje também para dar continuidade ao 
projeto do road show, através do qual, 
dentro de uma base de confiança, ten-
tamos trazer formação diretamente do 
fornecedor a vós, clientes».

A academia é um conjunto de espaços 
e conceitos de formação ligados. Inclui 
uma sala de formação com 120 m2 e 
capacidade para 70 pessoas, engloba o 
espaço wellness e estender-se-á à zona 

de serviço pós-venda, na qual funcio-
nará uma nova vertente prática, com 
recurso a uma piscina totalmente fun-
cional, com todas as ligações, equipa-
mentos e acessórios necessários à sua 
operação. Pela sua própria filosofia, 
também o road show é um braço da 
academia SCP.

Parceiros nesta jornada
É através desta expressão que se pode 
entender e definir muito do futuro da 
SCP. Em entrevista à Piscinas e Insta-
lações Desportivas Hoy, Sylvia Mon-
fort, diretora-geral da SCP Europe, e 
Filipa Santos, falam das novas insta-
lações e de como estas irão servir o 
futuro da empresa.

Sobre as instalações, Sylvia Mon-
fort refere que «impressionam pela 
sua dimensão e pelo esforço feito 
pela equipa para estarmos aqui hoje. 
Não gostamos de falar de montantes, 
mas este é um dos mais importantes 
investimentos feitos recentemente na 
Europa. A capacidade deste armazém 
é mesmo muito grande. Temos um 
cada vez maior número de expedições 
de contentores e, para nós, é mesmo 
muito importante prestar um bom 
serviço através da disponibilidade de 
stocks para os nossos clientes. Tam-
bém faz parte do investimento ter esta 
capacidade, especialmente pela aposta 
na área do wellness, que se traduz em 
muitos spas, e pelo crescimento na área 
dos produtos químicos, que requer um 
espaço totalmente seguro e apropriado. 
E era mesmo a altura de proceder a 
este investimento, para termos um 
espaço central de muito boa qualidade, 
como já fizemos em Espanha. Estamos 
mesmo a investir nos mercados ibéri-
cos nos últimos três anos, faz parte da 
estratégia. Trata-se de um movimento 
lógico, pois a equipa está pronta, e 
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SCP Pool Portugal promove inauguração das suas novas instalações com a realização
de uma nova edição do road show
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demonstrou a sua capacidade para lidar com uma maior 
quota de mercado, tendo estado a crescer muito depressa 
em Portugal. Estamos também a introduzir muitos produtos 
novos e há momentos em que tudo tem que estar a funcionar 
a um determinado nível. O armazém que tínhamos não nos 
permitia isso».

Inquirida sobre a importância e dimensão da empresa a 
nível mundial, Sylvia Monfort explica que «o grupo Pool-
Corp registou 2,4 mil milhões de dólares de resultados em 
2015. É de longe a empresa líder mundial, possuindo 336 
centros de distribuição como este em todo o mundo. Destes, 
apenas 35 estão fora da América e, dos 35 a que chamamos 
internacionais, apenas 13 estão na Europa. Aqui, onde esta-
mos desde 1998, as operações estendem-se a sete países e 
representam mais de 100 milhões de euros de volume de 
negócios, o que nos coloca no “top 3” das empresas distribui-
doras, sendo, como somos, um distribuidor puro. Estamos 
a falar de cerca 10 000 referências só em Portugal e cerca de 
20 000 no total. Este número poderia parecer muito elevado, 
mas o nosso objetivo é proporcionar uma solução “chave-
na-mão” a construtores e vendedores. Quando se folheia um 
catálogo como o nosso catálogo de 2016 fica bem claro que 
dispomos de diferentes soluções dentro da mesma categoria 
de produtos. Somos uma empresa que presta um serviço, o 
que não significa que o nosso papel termine na venda. O que 
queremos é diagnosticar e resolver problemas, fazer a manu-
tenção e garantir a reparação. Daí termos tantas referências».

Em jeito conclusão, Filipa Santos volta a referir a formação, 
enfatizando o papel da academia. «Não há nada assim na área 
das piscinas. Queremos ser pioneiros, ir mais além, ser como 
que um pilar de toda a formação e profissionalização deste 
setor. Nós temos um tecido empresarial muito fragmentado, 
com pequenas empresas que precisam do nosso apoio, não 
apenas dos nossos produtos. Tentamos por isso oferecer um 

conjunto de serviços de valor acrescentado que torna mais 
fácil a vida dos nossos clientes. Fazer crescer os nossos clien-
tes e crescer com eles», conclui.

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

Mais informação

Sistema modular Myrtha Pools representado em Portugal pela CIMAI

A Myrtha Pools, uma das empresas 
mais exclusivas e tecnologicamente 
avançadas na área das piscinas, é agora 
representada em Portugal pela CIMAI.
A empresa destaca a rapidez e facili-
dade no design e construção de pisci-

nas, graças à solução patenteada modu-
lar pré-fabricada. As piscinas Myrtha 
baseiam-se num sistema de painéis 
de aço com contraforte que são uma 
referência de impermeabilidade, força 
e resistência. Oferecem uma solução 
para muitas limitações que as pisci-
nas tradicionais de cimento reforçado 
apresentam, bem como as das piscinas 
pré-fabricadas comuns, e permitem 
ainda soluções de design e construção 
de grande rapidez, tanto em piscinas 
interiores com exteriores.

A CIMAI, parceiro da Myrtha Pools 
em Portugal, reforça as garantias de 
segurança e modernidade das suas pis-
cinas e convida todos os interessados a 
contactá-los.

Grupo Cimai
Tel.: 219 818 440
www.grupo-cimai.com

Mais informação
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Novos órgãos sociais da AGAP tomaram posse sob o mote da continuidade

«Aquilo que pretendemos é a continui-
dade. O mote do novo biénio é a con-
tinuidade». Esta foi a ideia reforçada 
pelo novo presidente da AGAP, João 
Mousinho Pimentel, que destacou «o 
excelente trabalho feito nos últimos 10 
anos» nas lideranças de José Luís Costa, 
que o acompanha na vice-presidência, 
e de José Júlio Vale de Castro, que pre-
side agora à assembleia-geral. Ainda 
nos novos órgãos sociais, o conselho 
fiscal é presidido por Ana Paulino.

A nova direção, empossada no pas-
sado dia 7 de janeiro, apresenta-se assim 
reforçada pela participação dos anterio-
res presidentes e das principais figuras 
da associação, e propõe-se ser o ponto 
de convergência da prática do exercí-
cio físico em Portugal, com a missão 
de apoiar com transparência todos os 
seus associados, promover a prática do 
exercício físico e garantir a qualidade 
do serviço prestado ao consumidor.

Para prosseguir a sua atividade da 
forma ativa e construtiva que conhe-
cemos, a AGAP assume os objetivos de 

promover a proximidade entre todos 
os intervenientes do mercado; promo-
ver os benefícios da prática regular do 
exercício físico e da adoção de hábitos 
de vida saudável; e promover a quali-
dade, com a certificação de entidades 
e intervenientes no mercado, poten-
ciando a notoriedade de uma “certifi-
cação AGAP” junto dos consumidores.

De salientar, no âmbito desta tomada 
de posse, as palavras do adjunto do 
secretário de Estado da Juventude e 
Desporto, João Cordovil, que regis-
tou «com agrado que entre os objeti-
vos estabelecidos figure a promoção 
dos benefícios da prática regular do 
exercício físico e a adoção de atos de 
vida saudáveis». O governante desta-
cou que, «no que respeita ao compro-
misso e à agenda política do Governo, 
é inegável que alguns objetivos afirma-
dos e constantes do programa coinci-
dem com os nossos objetivos e planos 
de ação, designadamente na valori-

zação da atividade física no âmbito da 
qualidade de vida e enquanto instru-
mento de saúde pública, ao serviço de 
mais pessoas, com mais frequência e 
com mais qualidade».

A AGAP soma já 17 anos existência, 
representa mais de 1000 ginásios e faz 
parte do Conselho Nacional do Des-
porto como membro efetivo. Repre-
senta um setor com cerca de 1200 
empresas, 575 000 clientes, 20 000 cola-
boradores e um volume de negócios de 
234 milhões de euros.

AGAP - Associação de Empresas de 
Ginásios e Academias de Portugal
Tel.: 219 242 607
www.agap.pt

Mais informação

João Mousinho Pimentel, novo presidente da AGAP, destacou «o excelente trabalho feito nos últimos 10 anos» 
nas lideranças de José Luís Costa, que o acompanha na vice-presidência, e de José Júlio Vale de Castro,
que preside agora à assembleia-geral. Na foto, podemos ainda ver o presidente cessante, à esquerda, 
acompanhado pelo adjunto do secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Cordovil.

José Julio Vale de Castro, que acompanha agora a 
nova direcção como presidente da assembleia-geral, 
destacou o reconhecimento público e político do 
trabalho da AGAP.
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Waterair conquista ouro e prata no Salão da Piscina e Bem-estar de Paris

A Waterair foi destingida com os tro-
féus de ouro e prata na categoria “Pis-
cina Citadina inferior a 30 m2” no 
Salão da Piscina e Bem-estar de Paris, 
um dos eventos mundiais de referên-
cia do setor, aberto ao “grande público”. 
A cerimónia, integrada nas atividades 
do salão e realizada em novembro pas-
sado, distinguiu os modelos Clea, com 
a medalha de prata, e Olivia, com a 
medalha de ouro.

Como acontece todos os anos, os “tro-
féus da piscina” são uma oportunidade 
para recompensar as inovações criadas 
no setor das piscinas e coberturas e 
mostram o forte dinamismo dos pro-
fi ssionais do setor. O júri é composto 

por um painel de jornalistas e público, 
sendo que a competição é organizada 
pela Federação Francesa de Piscinas.

Piscinas Waterair é uma marca de 
prestígio internacional e grande prepon-
derância no mercado europeu, somando 

já 42 anos de experiência e mais de 
90 000 clientes em 35 países. Em Portu-
gal, está presente desde 1992, com mais 
de 4700 piscinas comercializadas.

As piscinas Waterair são fabricadas 
com base no conceito Eco-Conception, 
contribuindo assim para um desenvol-
vimento sustentável, graças a um com-
parativamente menor nível de emissões 
de CO2. A Waterair ostenta as certifi -
cações ISO 9001, para Conceção, Fabri-
cação e Comercialização de Piscinas, 
Veritas e TÜV.

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

Mais informação

Esta piscina, modelo Olivia, valeu à Waterair 
mais uma medalha de ouro em Paris
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Encontro Offi  cial Partner 2016 da Fluidra Portugal junta mais de 50 pessoas na Golegã

Foi nos passados dias 19 e 20 de 
janeiro que a Fluidra Portugal realizou 
o Encontro Official Partner 2016. O 
evento, que contou com a participação 
de mais de 50 pessoas, teve como 
principal destaque a apresentação das 

vantagens do projeto, a divulgação de 
novos produtos e a partilha de expe-
riências entre os clientes Offi  cial Part-
ner. Um dos grandes destaques do 
encontro foi o lançamento de uma 
nova aplicação, exclusiva para clientes 

Offi  cial Partner, que permite projetar 
uma piscina num determinado espaço 
em tempo real. Em evidência esteve 
também o novo spa da gama Proline, 
também exclusiva daqueles clientes, 
assim como a partilha de diversa infor-
mação sobre as novidades AstralPool 
para 2016.

Fluidra Portugal
Tel.: 214 444 720
www.fl uidra.pt

Mais informação
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Linha profissional Piscimar chega a Portugal

No passado dia 21 de março, na sede da BEHQ SL, foi oficia-
lizado o acordo para introduzir a prestigiada marca europeia 
Piscimar no mercado profissional das piscinas em Portugal.
A missão de desenvolver a atividade comercial da Pisci-
mar no nosso país será da responsabilidade exclusiva dos 
comerciais Paulo Santos (Norte e Centro) e José Mestre 
(Centro e Sul).

O acordo foi assinado pelos responsáveis da empresa que 
fabrica a conhecida linha de produtos profissionais, a BEHQ 
SL, particularmente pelo seu gerente, Leandro Bonet, e pelo 
diretor comercial Óscar Méndez.

A linha Piscimar entra desta forma em Portugal, que se 
junta assim aos demais países europeus onde a gama de pro-
dutos profissionais apresenta um êxito crescente, através da 
sua distribuição exclusiva nas lojas profissionais de piscinas.

2016 é um ano de grandes mudanças para a Eurocover

A Eurocover acaba de concluir as mudanças para o seu 
novo espaço administrativo e comercial na área da Grande 
Lisboa e para as novas instalações fabris em Alenquer. 
Estas mudanças decorrem da necessidade de poder conti-
nuar a responder às solicitações dos seus clientes e de fazê-
-lo de forma cada vez mais eficiente e adequada. Ao mesmo 
tempo em que ocorrem estas mudanças físicas, a empresa 
iniciou um processo de recrutamento de novos membros 
para a sua equipa, dentro da mesma perspetiva de melho-
ria do serviço prestado e apoio comercial. A Eurocover 
afirma, assim, o objetivo de seguir ao lado dos seus clien-
tes, com um serviço e produtos adequados às suas expec-

tativas e necessidades. A nova loja, igualmente localizada 
na área da Grande Lisboa, será inaugurada em meados do 
mês de maio e também assumirá um importante papel na 
melhoria do serviço prestado, concluindo as mudanças 
planeadas para este ano.

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

Mais informação

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

Mais informação
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NOTÍCIAS16

MCM participa na requalificação das Piscinas Municipais da Rodovia, em Braga

No âmbito do Programa Operacional do Norte – ON.2, a 
MCM ganhou algumas empreitadas no âmbito da eficiência 
energética em piscinas municipais. Neste caso particular, 
falamos da requalificação das Piscinas Municipais da Rodo-
via, em Braga, duas piscinas cobertas que passaram a dispor 
de novas unidades de desumidificação, sistemas de energia 
solar térmica, caldeiras de biomassa e gestão centralizada dos 
sistemas energéticos.

Unidades de desumidificação
Dado o estado de depreciação física e tecnológica das uni-
dades anteriores, foram instalados novos desumidificadores, 
os quais, para além de apresentarem uma eficiência energé-
tica elevada, pelo facto de serem de duplo fluxo, permitem 
também uma melhoria da qualidade do ar interior. Paralela-

mente, as condu-
tas de ar existen-

tes foram higienizadas pelo interior, sendo substituídas as 
partes danificadas, garantindo-se assim a não contaminação 
do ar no seu transporte até aos utentes.

Sistemas de energia solar térmica para águas quentes 
sanitárias e caldeiras de biomassa
Para aquecimento das águas para os duches, um dos grandes 
consumidores de energia numa piscina, foram instalados 50 
coletores solares térmicos que, associados a termoacumula-
dores, garantem uma grande poupança de energia.
Para apoio à central térmica existente (com duas caldeiras a 
gás natural), foram instaladas caldeiras de biomassa (pellets), 
que contribuem prioritariamente como fonte de energia e 
contribuem para a redução da fatura energética.

Sistema de gestão centralizada de energia térmica e 
elétrica
Para controlo e registo dos consumos de energia de todo 
no complexo, foram instalados contadores analisadores de 
energia em todos os quadros elétricos. Nas caldeiras foram 
instalados contadores de gás e nos termoacumuladores de 
águas quentes sanitárias, bem como noutros equipamentos 
consumidores, foram instalados contadores de entalpia. Os 
elementos recolhidos são centralizados num computador 
dedicado, com recurso ao software Vista 5.1 Standalone da 
Schneider.

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

Mais informação
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Naturacqua alarga oferta com nova unidade fabril em Portugal

Criada em 1986, a Naturacqua é uma empresa conhecida pela 
comercialização de aparelhos automáticos de tratamento da 
água das piscinas, coberturas, liners e equipamentos de aque-
cimento e desumidificação.
Recentemente, a empresa alargou a sua oferta para a distri-
buição de uma gama completa de equipamentos e acessórios 
e procedeu à implantação de uma unidade de fabrico de 

coberturas automáticas e de bolhas em Sintra, respondendo 
desta forma às necessidades do mercado. A nova infraestru-
tura assegura o fabrico, em Portugal, da gama Class, a qual, 
em conjunto com as marcas Del e Poolfloor, passaram a ser 
distribuídas em exclusivo pela Naturacqua no país.
A Naturacqua é uma empresa do grupo FIJA, uma referência 
internacional no fabrico e distribuição de equipamentos para 
piscinas privadas e coletivas. Presente em 30 países, essen-
cialmente na Europa, o grupo dá assim seguimento à sua 
estratégia de crescimento internacional.

Naturacqua
Tel.: 219 242 262
www.naturacqua.pt

Mais informação
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18 APP news

APP participa nas novas referências 
normativas do setor das piscinas

De regresso de Atenas, onde decorreu a primeira reunião 
na nova presidência grega da EUSA, a federação europeia 
que reúne as associações nacionais do setor das piscinas, 
Francisco Godinho de Oliveira, vice-presidente da APP e 
representante da associação nesta reunião, juntamente com 
o presidente, José Tavares dos Santos, revelaram à Piscinas e 
Instalações Desportivas Hoy a sua satisfação pela oportuni-
dade criada pelos trabalhos recentes no âmbito da normali-
zação, tanto em Portugal como na Europa, que produziram 
finalmente documentos completos para o setor.

«Foi a primeira reunião com a presidência grega, que vai 
durar os dois próximos anos, que herdou uma situação favo-

rável, com muito trabalho já efetuado. No entanto, a cereja no 
topo do bolo é a recente publicação da norma europeia para 
piscinas domésticas, para piscinas do tipo 3 (piscinas domés-
ticas), em que a EUSA conseguiu estabelecer no Comité 
Europeu de Normalização (CEN), no âmbito do trabalho da 
comissão técnica CT 402, que integra, um enquadramento 
para aquilo que é a esmagadora maioria do negócio dos países 
do sul e, também, dos nossos associados», referiu o vice-pre-
sidente da APP, que é também o perito português na CT 402.

E prossegue, referindo que «essa norma levou muito tempo 
a elaborar, uma vez que se trata de pontos de vista de muitas 
entidades e de discussões muito, muito extensas. Isto é de 
um alcance enorme porque permite, pela primeira vez, haver 
uma estandardização a nível europeu».

A recentemente publicada EN 16713-1:2016, de caráter emi-
nentemente técnico, vem complementar o enquadramento 
normativo iniciado com a publicação, no ano passado, da 
EN 16582-1:2015, e que se aplica às piscinas domésticas. 
Paralelamente, em Portugal, há a destacar a publicação, pelo 
Instituto Português da Qualidade, da norma NP 4542:2016, 
dirigida às piscinas dos tipos 1 e 2 (piscinas de uso público).

Francisco Godinho de Oliveira chama a atenção para o facto 
de «nós, em Portugal, termos um mercado muito homogé-
neo, mas países como a Espanha, Itália e mesmo a própria 
Alemanha – recordemos que Espanha tem 11 províncias e 
Itália tem 19, por exemplo, cada uma com sua legislação – 
têm aspetos muito difíceis de concertar. Mas agora, em vez 
de cada um estar a “puxar” pela sua maneira de ver, há uma 

Membro das comissões técnicas que elaboraram as mais recentes normas 
nacionais e europeias, de aplicação voluntária, dirigidas ao setor das piscinas 
(EN 16582-1:2015, EN 16713-1:2016 e NP 4542:2016), a APP quer agora proceder à 
divulgação e promover o alcance destes documentos, através da realização 
de cursos específicos.
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Piscinas de uso familiar e a APP

19APP news   

Desde a sua fundação, em 1998, que a APP teve 
sempre uma preocupação acrescida de procurar 
que os profissionais e empresários do setor das 
piscinas melhorassem as suas competências e es-
tabelecessem regras de boas práticas, de modo a 
dignificarem-se através dos novos conhecimentos 
que foram adquirindo e da qualidade da gestão 
das suas empresas, melhorando o panorama do 
setor em Portugal.
Porque a união faz a força, muitos empresários e 
profissionais de piscinas inscreveram-se como só-
cios da APP, e a nossa associação pôde, com muita 
dedicação e trabalho das suas direções e corpos 
sociais, tornar-se numa referência junto, não só 
dos associados que a ela recorrem mas também 
junto da tutela, nomeadamente do Instituto Por-
tuguês da Qualidade, do Instituto do Desporto de 
Portugal, da Direção-Geral da Saúde, do Institu-
to de Socorros a Náufragos, universidades e ou-
tras associações e federações ligadas ao setor, que 
passaram também a contar com o apoio da APP 
como representante da Piscina em Portugal.
Depois de uma longa caminhada, eis que através 
da EUSA, de que a APP é membro fundador, foi 
criada uma comissão para tratar dos assuntos re-
lativos à piscina privada de uso familiar, a CT 402, 
integrada no Comité Europeu de Normalização.
E acaba de sair uma norma europeia para piscinas 
privadas de uso familiar, em inglês, que vem ao 
encontro das expectativas de muitos anos da APP 
e dos seus associados.
Sendo que a maior parte das empresas do setor e 
os seus profissionais trabalham com a piscina fa-
miliar, este não poderia deixar de ser um momen-
to de grande satisfação para todas as associações 

europeias de piscinas. É nossa intenção que, logo 
que tenhamos acesso a esta norma europeia, pos-
samos junto dos nossos associados dar cursos so-
bre os aspetos consagrados na mesma.
É este o nosso desejo e contamos com o apoio de 
todas as empresas do setor para que, tornando-
-se nossas associadas possam, mais facilmente, 
e porque estas normas europeias custam muito 
dinheiro, beneficiar dos conhecimentos e diretri-
zes aí expressas.

José Tavares dos Santos, Presidente
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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

Novas normas aplicáveis
ao setor das piscinas

norma europeia que se traduz numa grande vantagem para 
a indústria, que também tem lugar nestas reuniões. Outra 
vantagem a destacar é o facto de a norma ser revista a cada 
cinco anos. Durante este período, as associações nacionais 
recolherão informação necessária para que a comissão téc-
nica possa fazer as revisões ou aditamentos que sejam consi-
derados necessários».

A pensar na divulgação e aplicação da norma, José Tava-
res Santos enfatiza a iniciativa que a APP quer concretizar, 
«da realização de cursos de formação, porque as normas são 
muito extensas, muito técnicas, mas terão grande interesse 
para a maioria das empresas, sobretudo para os instaladores, 
no caso desta mais recente. E, portanto, a APP está a preparar 
ações de divulgação e formação para a valorização dos seus 
associados e do mercado da piscina».

E concluindo, a uma só voz, a APP apela à mobilização dos 
profissionais do setor para que se associem e participem, 
beneficiando das vantagens de ser associado da APP e con-
tribuindo para o trabalho da associação, nomeadamente 
no que respeita à divulgação, proteção e alargamento do 
conhecimento e das tecnologias, desta forma defendendo e 
valorizando o setor.

Norma EN 16582-1:2015
•	Piscinas domésticas – Parte 1 – requisitos ge-

rais incluindo segurança e métodos de teste;
•	Piscinas domésticas – Parte 2 – requisitos es-

pecíficos incluindo segurança e métodos de 
teste para piscinas abaixo do solo;

•	Piscinas domésticas – Parte 3 – requisitos es-
pecíficos incluindo segurança e métodos de 
teste para piscinas acima do solo;

Norma da CT 402 – Piscinas e spas domésticos 
– do CEN de 26 de agosto de 2015

Norma EN 16713-1:2016
•	Piscinas domésticas – Sistemas aquáticos – 

Parte 1: sistemas de filtração – requisitos e 
métodos de teste;

•	Piscinas domésticas – Sistemas aquáticos – 
Parte 2: sistemas de circulação – requisitos e 
métodos de teste;

•	Piscinas domésticas – Sistemas aquáticos – 
Parte 3: tratamento da água – requisitos e mé-
todos de teste;

Norma da CT 402 – Piscinas e spas domésticos 
– do CEN de 10 de fevereiro de 2016

Norma NP 4542:2016
•	Piscinas – Requisitos de qualidade e trata-

mento da água para uso nos tanques
•	(termo de homologação n.º 10/2016, de 4 de 

fevereiro de 2016)
Elaborado pela CT 166/SC1 – “Espaços e equi-
pamentos de desporto, recreio e lazer”, coorde-
nada pelo CATIM – Centro de Apoio Tecnoló-
gico à Indústria Metalomecânica
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A NOVA
GERAÇÃO
DE CLORADORES
SALINOS

A nova geração de cloradores 
salinos BSPOOL

Unidade de gestão eletrónica preparada para a desinfeção 
perfeita da água da piscina. Concebida com o objetivo de melhorar 

continuamente as prestações através de uma gama completa de kits 
de BSPOOL.

INVESTIMENTO INICIAL + KITS BSPOOL = EQUIPAMENTO SEMPRE ATUALIZADO

Distribuidor em Portugal:

IRRIMAC
Vila Amélia, parcela 337

Quinta do Anjo, 2950-582 Palmela, Setúba
+351 21 238 82 60

www.irrimac.pt
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22 APOGESD news

Apogesd comemora duas décadas
ao serviço do desporto

Foi no passado dia 22 
de janeiro que a Apo-
gesd - Associação Por-
tuguesa de Gestão de 
Desporto completou 
duas décadas de vida.

Neste dia especial e sin-
gular, importa recor-
dar todos aqueles que 
emprestaram o seu 
nome e assinatura na 
outorga da escritura 
que, a 22 de janeiro de 
1996, em Lisboa, deter-
minou o nascimento de 

uma associação que tem trabalho realizado na criação de uma 
cultura de eficácia, qualidade e responsabilidade na gestão do 
desporto e das suas organizações desportivas.

Neste longo caminho de afirmação da Apogesd, iniciado 
por Olavo Malveiro e Gustavo Pires, continuado por Pedro 
Sarmento Lopes, Gastão Sousa e António Serôdio, e que hoje 
me honro de liderar, é fundamental reafirmar a vontade e o 
entusiasmo de consolidar a Apogesd como uma instituição 
de referência da gestão de desporto em Portugal.

Unir e credibilizar os profissionais de gestão de desporto por-
tugueses, a todos facilitar a disponibilização de ferramentas 

de informação que potenciem a gestão sustentável e eficaz 
das organizações desportivas, construir espaços de reflexão 
e conhecimento sobre as mais recentes tendências da gestão 
de desporto, continua a ser o mote da nossa atuação e das 
nossas iniciativas. 

Nesse sentido, temos colocado o nosso esforço diário na pro-
cura incessante de parceiros de referência que nos auxiliem 
nesse desiderato, temos igualmente promovido a organização 
de congressos (e já foram dezasseis neste últimos 20 anos) 
onde impere a qualidade dos intervenientes e a atualidade dos 
temas para reflexão, e procuramos ser uma voz serena, mas 
audível, nos vários órgãos nacionais de decisão onde esta-
mos representados, com especial referência para o Conselho 
Nacional de Desporto e o Comité Olímpico de Portugal.

Essa vontade de disseminar e reforçar os princípios fundado-
res da Apogesd, determinam o sonho que hoje perseguimos. 
Na certeza de que, vinte anos depois, a Associação Portu-
guesa de Gestão de Desporto continua vibrante de ideais, de 
ideias, de vontade e de entusiasmo.

Felicito, e agradeço, a todos quantos contribuíram para que a 
Apogesd tenha chegado até aqui. E a todos convoco para nos 
ajudarem nesta demanda de reforço da Apogesd como um 
parceiro forte e decisivo da governança desportiva nacional.

Amadeu Portilha, Presidente

Elsa Pereira, que tem vindo a estudar a relação entre as duas realidades, salientou 
o facto de o turista desportivo ativo ter um nível de rendimento anual superior e 
maior propensão para aderir a atividades sociais e culturais, quando comparado 
com o turista “normal”.

José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico Português, reforçou a 
ideia de que tanto o desporto como o turismo têm ainda muito a dar à economia e 
um ao outro, atendendo, até, ao momento de mudança que o país está a sofrer.
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XVI Congresso Nacional da Apogesd
Desporto e turismo: sinergias estratégicas
«Acredito que o turismo é um dos principais ativos do país e esta sinergia, 
este cordão umbilical entre turismo e desporto, torna a atividade ainda mais 
importante, e isto neste que está a ser o melhor ano de turismo de sempre». Foi 
desta forma que Amadeu Portilha, presidente da Apogesd, deu início aos trabalhos 
do XVI congresso nacional da associação, realizado em Loulé em novembro 
passado, que incidiu sobre a dinâmica das relações entre desporto e turismo.

O encontro contou com a presença de cerca de 300 partici-
pantes e foi palco de lançamento da primeira edição da revista 
“Gestão de Desporto” e do anúncio do programa nacional de 
certificação da qualidade das instalações e eventos desporti-
vos. Mas foi muito mais do que isso. Desporto e turismo são 
temas inesgotáveis e a junção dos dois universos acabou por 
surpreender os congressistas, sobretudo pela caraterização 
estatística de diferentes realidades que foi apresentada pelos 
diferentes oradores.

No lançamento do tema, destaque para as palavras do presi-
dente do Comité Olímpico Português, José Manuel Constan-
tino, que estabeleceu desde logo uma premissa importante, ao 
afirmar que «a relação entre desporto e turismo está longe de 
se considerar devidamente potenciada. Desidério Silva, presi-
dente da Região de Turismo do Algarve, e Vítor Aleixo, pre-
sidente da Câmara Municipal de Loulé, destacaram o papel 
da região no turismo nacional e a necessidade de um Algarve 
sustentável durante todo o ano. O desenvolvimento de inicia-

tivas desportivas para lá do golfe e do surf, tirando partido de 
todas as condições climatéricas, de segurança, saúde e aces-
sibilidade que estão disponíveis, será um importante fator 
desta mudança. E, neste âmbito, enquanto Cidade Europeia 
do Desporto 2015, Loulé procurou sustentar toda a sua inter-
venção com consciência do impacto económico do desporto.

A primeira grande abordagem ao tema do congresso foi tra-
zida pela professora da Universidade do Algarve, Elsa Pereira, 
que esclareceu que, ao falarmos do estudo das sinergias em 
desporto e turismo, estamos a falar de um fenómeno relati-
vamente recente, com abordagens muito pontuais desde os 
anos 70 e que só a partir dos anos 90 começa a ser objeto de 
uma abordagem sistemática. Destas abordagens ficam algu-
mas conclusões importantes. Em primeiro lugar, o facto de 
as dormidas associadas aos eventos desportivo não apresen-
tarem as oscilações das dormidas normais. Por outro, e não 
menos importante, o facto de mesmo os eventos de menor 
dimensão terem um grande impacto nas economias locais, 

Alberto Borges esclareceu que o fenómeno do turismo low cost permitiu o 
aparecimento de todo um conjunto de passageiros à procura de fenómenos 
desportivos locais, assim como de atividades e experiências, os quais, antes, 
não entravam sequer no transporte aéreo.

Para Fernando Perna, qualquer evento tem que ser sustentado numa boa imagem 
do destino. No entanto, essa boa imagem tem que ser autêntica, caso contrário 
não poderá manter-se, assim como tudo o que lhe está associado.
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Apogesd comemora duas décadas
ao serviço do desporto

Foi no passado dia 22 
de janeiro que a Apo-
gesd - Associação Por-
tuguesa de Gestão de 
Desporto completou 
duas décadas de vida.

Neste dia especial e sin-
gular, importa recor-
dar todos aqueles que 
emprestaram o seu 
nome e assinatura na 
outorga da escritura 
que, a 22 de janeiro de 
1996, em Lisboa, deter-
minou o nascimento de 

uma associação que tem trabalho realizado na criação de uma 
cultura de eficácia, qualidade e responsabilidade na gestão do 
desporto e das suas organizações desportivas.

Neste longo caminho de afirmação da Apogesd, iniciado 
por Olavo Malveiro e Gustavo Pires, continuado por Pedro 
Sarmento Lopes, Gastão Sousa e António Serôdio, e que hoje 
me honro de liderar, é fundamental reafirmar a vontade e o 
entusiasmo de consolidar a Apogesd como uma instituição 
de referência da gestão de desporto em Portugal.

Unir e credibilizar os profissionais de gestão de desporto por-
tugueses, a todos facilitar a disponibilização de ferramentas 

de informação que potenciem a gestão sustentável e eficaz 
das organizações desportivas, construir espaços de reflexão 
e conhecimento sobre as mais recentes tendências da gestão 
de desporto, continua a ser o mote da nossa atuação e das 
nossas iniciativas. 

Nesse sentido, temos colocado o nosso esforço diário na pro-
cura incessante de parceiros de referência que nos auxiliem 
nesse desiderato, temos igualmente promovido a organização 
de congressos (e já foram dezasseis neste últimos 20 anos) 
onde impere a qualidade dos intervenientes e a atualidade dos 
temas para reflexão, e procuramos ser uma voz serena, mas 
audível, nos vários órgãos nacionais de decisão onde esta-
mos representados, com especial referência para o Conselho 
Nacional de Desporto e o Comité Olímpico de Portugal.

Essa vontade de disseminar e reforçar os princípios fundado-
res da Apogesd, determinam o sonho que hoje perseguimos. 
Na certeza de que, vinte anos depois, a Associação Portu-
guesa de Gestão de Desporto continua vibrante de ideais, de 
ideias, de vontade e de entusiasmo.

Felicito, e agradeço, a todos quantos contribuíram para que a 
Apogesd tenha chegado até aqui. E a todos convoco para nos 
ajudarem nesta demanda de reforço da Apogesd como um 
parceiro forte e decisivo da governança desportiva nacional.

Amadeu Portilha, Presidente
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com grande contributo para a sua dinamização. Acresce a 
isto a grande evolução que tem registado recentemente o 
mercado do turismo ativo, no qual os recursos naturais são a 
grande atração desportiva e um fator de diminuição da sazo-
nalidade. De referir ainda, neste âmbito, que já não se pensa 
nos eventos apenas na perspetiva do impacto, mas sobretudo 
na forma como se pode alavancar o evento para maximizar o 
retorno, económico, social e ambiental, tendo sido apresen-
tados diversos exemplos e abordagens de estudo.

Infraestrutura essencial para os eventos desportivos e turís-
ticos modernos é defi nitivamente um aeroporto. A apresen-
tação de Alberto Borges, diretor do aeroporto de Faro, trouxe 
aos congressistas um quadro exato do turismo algarvio que 
passa pelo aeroporto, salientando o grande aumento da efi -
ciência do transporte aéreo, o qual será atualmente, neste 
âmbito, o mais competitivo. Este fenómeno recente, sobre-
tudo o advento low cost, gerou o grande aumento do fl uxo 
de turistas que se tem verifi cado nos anos recentes. Alberto 
Borges caraterizou o projeto “Hiking e Cicling”, o qual pre-
tende contribuir para o aumento do número de turistas no 

Setúbal, Cidade Europeia do 
Desporto 2016, aposta na promoção 

da saúde através da prática da 
atividade física. Entre as iniciativas 

a realizar no âmbito do programa 
de desenvolvimento desportivo, 

destaca-se, claro está, a realização 
do próximo congresso da Apogesd, 

em 17 e 18 de novembro próximo.

Sobre a maratona de Londres, Nick Bitel descreve todo o impacto económico 
do evento, considerando as dormidas associadas, os gastos de espetadores e 
atletas em alimentação e bebidas e a despesa adicional realizada em Londres 
relacionada com o evento. Mas também chama a atenção para a frequência 
nos estabelecimentos alinhados com o percurso, os gastos de organizadores e 
patrocinadores e o impacto do sistema de voluntariado e recrutamento adicionais.
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Algarve no Inverno, atenuando a sazonalidade da procura 
turística da região.

Joel Vicente, diretor-geral da Beloura Travel & Golf, desta-
cou a importância do golfe na economia algarvia e nacional, 
contribuindo para um melhor entendimento do verdadeiro 
impacto da prática daquele desporto no país que ostenta 
o título de melhor destino de golfe europeu e mundial. E 
deixou um alerta, também importante neste âmbito, facil-
mente transponível para outras áreas ou disciplinas. «O golfe, 
a nível mundial, não está parado. Está a evoluir. E a criativi-
dade que temos em Portugal tem que ser utilizada em benefí-
cio dos produtos desportivos e turísticos», referiu.

Um novo contributo para o estudo da ligação entre desporto 
e turismo surgiu por intermédio de Fernando Perna, coorde-
nador do Centro Internacional de Investigação em Território 
e Turismo da Universidade do Algarve. A fechar o dia, duas 
ideias-chave para o sucesso na organização de eventos. Em pri-
meiro lugar, «qualquer evento que não seja sustentado na boa 
imagem do destino é um foguete, exclamou, acrescentando que, 
se existe uma boa imagem, essa imagem tem que ser genuína.

O estudo mais aprofundado dos dois maiores casos de 
sucesso no Algarve deu início aos trabalhos do segundo dia. 
O impacto turístico do golfe no Algarve, nomeadamente a 
realização do Portugal Masters, foi um dos temas em estudo, 
complementado pela caraterização do autêntico fenómeno 
desportivo e turístico que é o hipismo. O desenvolvimento 
do painel temático “O impacto do turismo desportivo no 
desenvolvimento local” contou com partilha de experiências 
dos casos de Loulé, Peniche e Açores.

Porventura uma das conferências mais esperadas do con-
gresso da Apogesd foi a realizada por Nick Bitel, diretor exe-
cutivo da maratona de Londres, que apresentou uma perspe-
tiva integrada da organização do evento, com referência aos 
aspetos de financiamento, mobilização de recursos e impacto 
económico e social.

Antes de o presidente da Apogesd proceder ao encerramento 
dos trabalhos, destaque para mais uma referência às boas 
práticas associadas ao turismo desportivo, desta feita com a 
apresentação dos casos das atividades desportivas em unida-
des de conservação ambiental no Brasil e das experiências e 
propostas estratégicas dos nossos vizinhos andaluzes.

Victor Romero Cosano trouxe ao congresso a experiência do turismo andaluz, 
referindo a importância dos eventos transversais que contribuem para a projeção 
do território, atraem investimento, adequam infraestruturas e chamam público.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Loulé, Hugo Nunes, referiu que a 
economia do concelho tem o seu principal motor no desporto e aqui o golfe 
é o número um.

Pedro Janeirinho, docente da Universidade de Évora, destacou a existência de um 
leque de eventos desportivos que apenas esperam que a oferta dê uma resposta 
satisfatória à procura existente.

Pedro Mortágua Soares, responsável da Cidade Social, fez a apresentação, 
no âmbito da parceria entre a Apogesd e aquela plataforma, do sistema de 
reconhecimento de valor de organizações, eventos e programas desportivos.
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Com a realização deste congresso nacional da Apogesd, 
oportunidade para entrevistar o seu presidente, Amadeu 
Portilha, que fala da nova realidade da associação e das suas 
ambições para o futuro.

Que balanço faz deste XVI Congresso?
Um balanço muito, muito positivo. A cidade de Loulé, que 
realizou um trabalho notável no âmbito do estatuto de Cidade 
Europeia do Desporto 2015, foi um parceiro privilegiado na 
organização de um dos melhores congressos de sempre da 
Apogesd, disponibilizando os meios e as condições para acol-
her quase três centenas de participantes e um painel notável 
de especialistas, que partilharam connosco um conjunto de 
conhecimento, experiências e boas práticas sobre as sinergias 
que desporto e turismo podem gerar no nosso país, daí resul-
tando um valioso contributo para uma melhor compreen-
são desta realidade e para as potencialidades que esta ligação 
entre desporto e turismo oferecem a Portugal.

Durante os trabalhos, foi possível ver a importância 
da multidisciplinaridade como conceito-chave para 
o desenvolvimento de estratégias de gestão de 
desporto. Neste sentido, como avalia o papel do 
moderno gestor do desporto?
O gestor de desporto atual tem de assumir o domínio da 
multidisciplinaridade que é intrínseca hoje ao fenómeno des-

portivo. O desporto, na sua heterogeneidade, necessita hoje 
mais do que nunca de gestão, de conhecimento e do domínio 
de ferramentas diversas, com exigências cada vez mais acen-
tuadas na área da fiscalidade, do marketing e da publicidade 
ou da gestão criteriosa de recursos humanos e financeiros. O 
papel do gestor de desporto de hoje é ser capaz de percecio-
nar, com pragmatismo, essa realidade em constante mudança 
e evolução, e utilizar a transversalidade do seu conhecimento 
e da sua formação académica, para influenciar positiva e efi-
cazmente a decisão das lideranças.

Uma das ideias frequentemente mencionadas 
durante os trabalhos apontava como fator essencial 
que houvesse capacidade das diferentes regiões ou 
localidades para receber um evento e as pessoas 
que este mobiliza. Como gestor desportivo, autarca 
e presidente da Apogesd que caracterização ou 
avaliação faz do nosso parque de infraestruturas 
desportivas, considerando públicas, privadas e, para 
focar melhor o tema do congresso, as turísticas?
Portugal é hoje um país dotado de excelentes infraestrutu-
ras desportivas, culturais e turísticas, ao nível dos melhores 
países do mundo. E tem pessoas altamente capazes e com-
petentes na gestão dessas infraestruturas e na organização 
de grandes eventos. A dimensão geográfica do nosso país 
está muito além das capacidades que demonstramos, e prova 
disso é que temos acolhido, nos últimos anos, dos maiores 
eventos mundiais, com níveis de organização, adesão popu-
lar e notoriedade fora do comum. Temos um mar imenso que 
é destino e porto de encontro de grandes eventos ligados à 
competição náutica e ao surf; temos serras e montanhas que 
atraem cada vez mais eventos do maior calibre na área dos 
desportos ligados à natureza; temos infraestruturas em várias 
cidades que nos permitam organizar os maiores eventos des-
portivos internacionais e temos condições de acolhimento, 
de acessibilidade e de clima ímpares. Ao nível turístico esta 
convicção reforça-se pela diversidade encantadora de um 
país que tem condições para acolher todas as tipologias de 
turismo, com unidades de alojamento e facilities de grande 
qualidade. Gerar sinergias entre o desporto, o turismo e ati-
vidade económica é decisivamente um fator de competitivi-
dade e de crescimento económico para o nosso país, assim 
as entidades que tutelam esses setores sejam capazes de se 
organizar e entender.

«Temos uma associação com maior ligação aos seus associados,
melhor organizada e preparada para as respostas que desejamos»
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Partindo das ideias expressas nas questões 
anteriores, como define o gestor desportivo 
moderno? Como interpreta o papel da Apogesd na 
sua formação e atividade?
O gestor de desporto moderno tem de saber ler esta nova 
realidade, em mudança e evolução permanentes, interagindo 
permanentemente com outros setores, e a Apogesd propõe-se 
continuar a promover a formação desses agentes desportivos, 
a disseminar informação e conhecimento através dos seus 
congressos e seminários e a promover a troca de experiências 
e boas práticas, chamando ao nosso seio os melhores especia-
listas e os melhores estudiosos destas realidades e dimensões 
que despontam e que exigem atualização permanente.

Quais os pontos altos a destacar na atividade da 
Apogesd durante o ano que passou? Neste sentido, 
que iniciativas e projetos devemos esperar em 2016?
Este início do nosso segundo mandato caraterizou-se pelo 
esforço de reposicionamento de uma associação onde sem-
pre escasseavam meios, recursos e ferramentas, alterando o 
seu paradigma organizacional através de uma dinâmica que 
está consolidada e merece o apoio dos seus associados. Hoje 
temos uma associação com maior ligação aos seus associa-
dos, melhor organizada e preparada para responder aos obje-

tivos que desejamos concretizar, e consolidámos definitiva-
mente o estatuto da Apogesd como parceiro do poder decisor 
sobre as matérias de interesse do gestor de desporto, através 
da nossa presença no Conselho Nacional do Desporto e no 
Comité Olímpico de Portugal.

Para 2016 a ambição continua a ser a nossa matriz. Dese-
jamos continuar a pugnar pela valorização do estatuto de 
associado da Apogesd e estamos muito envolvidos na defi-
nição e conformação jurídico-legal do Estatuto do Gestor 
de Desporto, condição fundamental para a consolidação e 
valorização da classe e da profissão. Vamos concluir o nosso 
primeiro grande projeto com financiamento comunitário, 
ligado ao empreendedorismo jovem no desporto (E4Sport), 
e estamos já a preparar uma série de novas candidaturas 
nesse âmbito, tentando criar as bases de uma plataforma 
nacional de apoio ao empreendedorismo e à inovação, con-
siderando a sua relevância para o gestor e para o desporto 
nacional. Vamos igualmente avançar com um projeto ambi-
cioso de certificação da qualidade de instalações e eventos 
desportivos, e estamos muito entusiasmados e empenhados 
em dar continuidade à nossa Revista de Gestão de Desporto, 
cujo primeiro número foi apresentado no último congresso e 
que mereceu o aplauso geral, pela sua qualidade.
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tando um valioso contributo para uma melhor compreen-
são desta realidade e para as potencialidades que esta ligação 
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portivo. O desporto, na sua heterogeneidade, necessita hoje 
mais do que nunca de gestão, de conhecimento e do domínio 
de ferramentas diversas, com exigências cada vez mais acen-
tuadas na área da fiscalidade, do marketing e da publicidade 
ou da gestão criteriosa de recursos humanos e financeiros. O 
papel do gestor de desporto de hoje é ser capaz de percecio-
nar, com pragmatismo, essa realidade em constante mudança 
e evolução, e utilizar a transversalidade do seu conhecimento 
e da sua formação académica, para influenciar positiva e efi-
cazmente a decisão das lideranças.

Uma das ideias frequentemente mencionadas 
durante os trabalhos apontava como fator essencial 
que houvesse capacidade das diferentes regiões ou 
localidades para receber um evento e as pessoas 
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desportivas, considerando públicas, privadas e, para 
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Portugal é hoje um país dotado de excelentes infraestrutu-
ras desportivas, culturais e turísticas, ao nível dos melhores 
países do mundo. E tem pessoas altamente capazes e com-
petentes na gestão dessas infraestruturas e na organização 
de grandes eventos. A dimensão geográfica do nosso país 
está muito além das capacidades que demonstramos, e prova 
disso é que temos acolhido, nos últimos anos, dos maiores 
eventos mundiais, com níveis de organização, adesão popu-
lar e notoriedade fora do comum. Temos um mar imenso que 
é destino e porto de encontro de grandes eventos ligados à 
competição náutica e ao surf; temos serras e montanhas que 
atraem cada vez mais eventos do maior calibre na área dos 
desportos ligados à natureza; temos infraestruturas em várias 
cidades que nos permitam organizar os maiores eventos des-
portivos internacionais e temos condições de acolhimento, 
de acessibilidade e de clima ímpares. Ao nível turístico esta 
convicção reforça-se pela diversidade encantadora de um 
país que tem condições para acolher todas as tipologias de 
turismo, com unidades de alojamento e facilities de grande 
qualidade. Gerar sinergias entre o desporto, o turismo e ati-
vidade económica é decisivamente um fator de competitivi-
dade e de crescimento económico para o nosso país, assim 
as entidades que tutelam esses setores sejam capazes de se 
organizar e entender.

«Temos uma associação com maior ligação aos seus associados,
melhor organizada e preparada para as respostas que desejamos»
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PISCINA 
MUNICIPAL DE 
VILA NOVA DE 

CERVEIRA

A piscina municipal, um ícone 
arquitetónico e urbanístico de Vila 
Nova de Cerveira, ganhou uma outra 
dimensão após a profunda intervenção 
recentemente realizada. Localizada junto 
ao rio Minho que une Portugal e Espanha, 
e numa era em que foram esbatidas 
barreiras, a piscina municipal está em Vila 
Nova de Cerveira, mas é dos cerveirenses 
e dos galegos de localidades vizinhas, 
contribuindo assim para um dos desígnios 
da cooperação transfronteiriça, que é o 
da partilha de equipamentos públicos. 
A requalifi cação foi praticamente total, 
tendo sido intervencionada a própria 
estrutura do edifício. As melhorias 
ambientais, energéticas, de utilidade e 
conforto são evidentes.
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Caraterização sociodemográfica do município
Vila Nova de Cerveira, uma aprazível vila alto-minhota, 
consegue aliar, à rica história edificada, maravilhosas zonas 
verdes. Com todos os atributos que as suas excelentes con-
dições naturais proporcionam, e famosa pela sua Bienal de 
Arte que a projeta além-fronteiras, Vila Nova de Cerveira 
assume-se, nacional e internacionalmente, como local de 
intenso movimento cultural a vários níveis – “Cerveira, Vila 
das Artes”.

O concelho de Vila Nova de Cerveira, com uma área de 
108,6 km², localiza-se na região norte de Portugal, na sub-
região Minho-Lima e na região agrária de Entre Douro e 
Minho. Situa-se na margem esquerda do rio Minho e é con-
finado a nordeste pelo concelho de Valença, a leste pelo de 
Paredes de Coura, a sueste por Ponte de Lima, a sudoeste 
por Caminha e a noroeste pelo rio Minho e pela Galiza.

De acordo com os resultados definitivos do Censos 2011, 
9253 pessoas residem no concelho de Vila Nova de Cerveira, 
números que apontam para um ligeiro acréscimo popula-
cional relativamente a 2001, refletindo uma situação que 
difere da da maioria dos municípios da região norte uma vez 
que, dos 86 municípios que compõem a região, 61 perderam 
população na última década.

Destaque ainda para o facto de, nos Censos de 2011, a nível 
distrital, Vila Nova de Cerveira surgir como o segundo con-
celho com a taxa de atividade mais elevada e com uma taxa 
de desemprego que, nesse ano, era a mais baixa do Alto 
Minho, apresentando também valores bastante inferiores 
aos registados pela região norte e pelo conjunto do país.

Piscina municipal, equipamento de interesse 
supramunicipal e transfronteiriço
A piscina municipal é um ícone arquitetónico e urbanístico 
de Vila Nova de Cerveira e de referência regional que ganha 
uma outra dimensão, após esta profunda intervenção, em prol 
de um serviço de maior qualidade para os seus utilizadores.

«É, sem dúvida, um equipamento estratégico que cria atra-
tividade para Vila Nova de Cerveira, em particular para os 
vizinhos galegos. Vila Nova de Cerveira dista de Tomiño, na 
Galiza, cerca de 200 metros, rápida e comodamente realiza-

dos através da Ponte da Amizade. É certo que a economia e 
a vida de Vila Nova de Cerveira gira muito em torno destas 
relações transfronteiriças, e os galegos, ao virem à piscina, 
frequentam a nossa vila, os nossos cafés, restaurantes, super-
mercados, etc.», aponta Fernando Nogueira, presidente da 
autarquia.

Localizada junto ao rio Minho que une os dois países, e 
numa era em que foram esbatidas barreiras, a piscina muni-
cipal está em Vila Nova de Cerveira, mas é dos cerveirenses 
e dos galegos de localidades vizinhas, contribuindo assim 
para um dos desígnios da cooperação transfronteiriça, que é 
o da partilha de equipamentos públicos.

A piscina municipal suscitou sempre uma enorme adesão, 
quer de portugueses quer de galegos. Se antes do ence-
rramento para obras estavam registados 1600 utentes – a 
grande maioria oriunda do outro lado da fronteira –, dois 
meses após a reabertura a piscina municipal de Vila Nova de 
Cerveira já conta com 2000 utilizadores, dispondo ainda de 
uma margem de crescimento de 10%.

No âmbito da Carta da Amizade assinada em junho de 2014, 
os concelhos de Cerveira e Tomiño acordaram uma pro-
moção conjunta e a implementação de alguns serviços que 
contribuam para uma melhor frequência daquele equipa-
mento. Além de toda a empreitada de beneficiação interna e 
externa do edifício, há a realçar o alargamento dos horários 
e a possibilidade de avançar com um transporte público 
duas vezes por semana de Tomiño para Cerveira. Esta ideia 
está ainda a ser estudada, de forma a cumprir todos os requi-
sitos legais próprios de uma zona de fronteira.

Os dois autarcas são unânimes ao defender uma política 
de oposição à duplicação de equipamentos. A alcadesa de 
Tomiño realça que a piscina municipal de Vila Nova de Cer-
veira tem «uma vocação claramente transfronteiriça, sendo 
também a piscina de todos os tomiñenses». Sandra Gon-
zalez é perentória ao afirmar que «seria um erro dispor de 
um complexo idêntico em Tomiño, pois não só implicaria 
custos excessivos para o concelho, como arruinaria a pis-
cina de Cerveira». O presidente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Cerveira reforça a ideia de que «a partilha de 
equipamentos públicos é um dos grandes desígnios da coo-
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peração transfronteiriça e, neste capítulo, Cerveira-Tomiño 
tem muito trabalho realizado e outro a fazer, de forma a 
tornar esta relação mais eficaz e profícua no futuro». Fer-
nando Nogueira sublinha que a piscina municipal não é caso 
isolado, lembrando que há outros espaços com a mesma 
dinâmica, nomeadamente a escola de música de Tomiño 
para frequência de cerveirenses, ou a complementaridade 
proporcionada pelo Parque Castelinho-Fortaleza.

A requalificação
Segundo o edil cerveirense, «esta obra é o exemplo de que 
os sonhos e as aspirações, com muito trabalho, dedicação e 
empenho, se concretizam. Acredito que ficámos com a mais 
bela piscina do Alto Minho e uma das mais eficazes, eficien-
tes e funcionais».

«Estamos perante a maior beneficiação realizada num equi-
pamento público de Vila Nova de Cerveira nas últimas déca-
das. Construída na década de 90, a piscina municipal dava, 
há vários anos, sinais de degradação com interferência direta 
na segurança e bem-estar das pessoas, que agora foram col-
matados e melhorados com esta empreitada», declarou.

Com um custo total de cerca de 2 milhões de euros, este 
conjunto de intervenções foi financiado por fundos comuni-
tários do QREN/ON2 em cerca de 1 milhão e 200 mil euros, 
com uma obra na qual se executaram várias alterações fun-
damentais para a excelência do serviço a prestar.

As portas do equipamento foram encerradas em outubro de 
2014 porque o mesmo se encontrava num estado de degra-
dação avançado e representava um perigo para a segurança 
dos utilizadores. Ademais, em termos ambientais, a piscina 
era um desastre, tendo uma casa das máquinas desatuali-
zada, com constantes avarias, além de as acessibilidades não 
corresponderem aos padrões exigidos.

Apesar do esforço grande com o investimento de cerca de 
dois milhões de euros, a opção foi a de fazer esta obra, e 
não “meter água”. Podia fazer-se uma piscina nova com este 
valor, mas não fazia sentido não aproveitar aquele edifício, 
que é um ícone em termos arquitetónicos do município.

A obra passou por uma remodelação total do edifício, do 
qual restaram apenas as estruturas e, mesmo essas, sujeitas 
a intervenção de decapagem e pintura, bem como a remo-
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•	 Requalificar	globalmente	o	edifício	da	piscina	muni-
cipal;

•	 Adotar	medidas	que	aumentem	a	eficiência	energética	
do	edifício;

•	 Diminuir	 os	 gastos/consumos	 com	 combustíveis,	
designadamente	gás	e	eletricidade;

•	 Eliminar	as	barreiras	arquitetónicas	de	modo	a	criar	
um	edifício	acessível	a	 todos,	através	de	um	dimen-
sionamento	das	circulações	e	da	utilização	de	meios	
mecânicos	(plataforma	elevatória	nas	escadas);

•	 Modificar	e	adaptar	a	disposição	dos	espaços	interiores	
de	acordo	com	a	 legislação	em	vigor	em	matéria	de	
segurança	contra	incêndios,	acessibilidades	e	térmica;

•	 Aumentar	a	qualidade	da	oferta	de	condições	de	treino	
e	formação	desportiva;	

•	 Melhorar	a	atratividade	do	equipamento,	o	que	resul-
tará	num	incentivo	para	a	prática	e	continuidade	des-
portivas	e,	consequentemente,	para	fomentar	estilos	de	
vida	saudáveis;

•	 Criar	uma	infraestrutura	para	todos,	nomeadamente,	
quanto	à	faixa	etária,	sexo,	raça.	Incluem-se	ainda	as	
pessoas	com	mobilidade	reduzida.

Fernando Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, à 
direita, juntamente com o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvol-
vimento Regional do Norte, Emídio Gomes, no ato de inauguração da nova piscina.

delação	total	dos	balneários	e	sanitários,	a	 introdução	de	
uma	nova	caixilharia	com	vidros	duplos	e	uma	nova	sala	de	
máquinas	com	o	respetivo	equipamento.	Investindo	numa	
política	de	eficiência	energética,	foi	implementado	um	reno-
vado	sistema	de	ventilação	e	desumidificação.	Para	o	aque-
cimento	dos	balneários	foi	instalada	uma	bateria	de	painéis	
solares	e	a	piscina	passou	a	ser	abastecida	por	gás	natural.

O	tanque	da	piscina	também	foi	alvo	de	uma	intervenção,	
passando	a	ser	mais	funcional	e	amigo	do	ambiente,	através	
do	nivelamento	ao	longo	dos	25	metros,	numa	profundidade	
de	1,40	m.	Trata-se	de	uma	decisão	que	permite	aumentar	
o	número	de	utentes	a	 frequentar	em	simultâneo	aquele	
espaço,	reforçando	igualmente	o	conceito	de	equipamento	
transfronteiriço.	Com	estas	alterações,	há	uma	redução	con-
siderável	na	fatura	energética,	com	ganhos	contabilizados	
em	cerca	de	30%.

No	âmbito	do	conceito	de	acessibilidade	para	todos,	este	
complexo	municipal	apresenta	várias	novidades,	entre	as	

quais	a	construção	de	rampas	de	acesso	ao	edifício,	a	insta-
lação	de	um	elevador	no	seu	interior	e	ainda	uma	rampa	no	
próprio	tanque	da	piscina,	de	forma	a	proporcionar	igual-
dade	nas	condições	de	acesso	a	pessoas	com	mobilidade	
reduzida.	Ao	nível	da	monitorização	dos	acessos	internos,	
há	também	a	realçar	a	introdução	de	um	novo	sistema	de	
controlo	através	de	torniquetes.	Os	arranjos	exteriores	inci-
diram	num	ordenamento	e	aumento	dos	 lugares	de	esta-
cionamento,	na	melhoria	de	acessibilidades,	bem	como	na	
renovação	dos	espaços	verdes.

Medidas para valorização da piscina
Além	dos	utentes	espanhóis,	é	importante	realçar	que	cerca	
de	600	alunos	da	pré-primária	e	primeiro	ciclo	do	conce-
lho	passaram	a	frequentar	gratuitamente	a	piscina	depois	
da	requalificação,	um	dado	que	não	está	contabilizado	nos	
2000	utilizadores	atrás	referidos.	Trata-se	de	uma	medida	
recuperada	por	este	executivo	que,	após	oferta	de	um	kit	de	
natação,	quer	contribuir	para	a	adaptação	ao	meio	aquático	
e	para	a	promoção	do	desenvolvimento	físico	e	motor.

Linhas orientadoras e objetivos de pleno funcionamento
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Conte com a nossa equipa para proporcionar um suporte 
técnico e comercial para a sua empresa ou negócio. 

Estamos ao seu lado!

Agora com novas instalações!

Tome nota e fale connosco:

Escritórios: Urb. Casal Paradela, Lote 8, 1º Piso, Sala 4
2620-541 Pvoa. Sto Adrião, Odivelas (Lisboa) - Portugal  

Fábrica: Casal do Reguengo, Sete Pedras 
2580-624 Alenquer - Portugal  

Tel: +351 211 450 999 | Fax : +351 219 370 400 | comercial@eurocover.pt | www.eurocover.pt

A nossa oferta!
 Coberturas de proteção
 Coberturas de segurança
 Coberturas térmicas (bolhas e espuma) 
 Coberturas insu� áveis
 Vedações de segurança
 Tela armada e liners
 Pavilhões amovíveis para desporto e indústria
 Reservatórios para água e coberturas
 Impermeabilizações de construções e solos, ...
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FICHA TÉCNICA

Designação Piscina Municipal de Vila Nova 
de Cerveira

Propriedade e gestão Câmara Municipal de Vila Nova 
de Cerveira

CoNsTrução

Inauguração 31 de maio de 1997

Promotor Município de Vila Nova de 
Cerveira

Projeto de arquitetura Luís Cerqueira

Empresa construtora sociedade de Construções 
Fernando M. Fernandes, Lda.

Projeto de execução CNEC – Conselho do Norte de 
Engenheiros Consultores, Lda.

Direção de obra Câmara Municipal de Vila Nova 
de Cerveira

Início da obra 13 de junho de 1994

Conclusão da obra 30 de maio de 1997

Início de funcionamento 31 de maio de 1997

Área total de construção 4774,67 m2

Orçamento global 1.100.000,00 € + IVA

Financiamento comunitário ProNorTE (Feder)

Entidades envolvidas Direção Geral dos Desportos

rEquALIFICAção

Inauguração/reabertura 31 de outubro de 2015

Promotor Município de Vila Nova de 
Cerveira

Projeto de arquitetura Nuno Miguel Mendes Caramelo

Empresa construtora Telhabel – Construção, s.A.

Projeto de execução M5 – Consultores de 
Engenharia, Lda.

Direção de obra Pormin – Arquitetura & 
Engenharia

Início da obra 15 de dezembro de 2014

Conclusão da obra 23 de outubro de 2015

Início de funcionamento 9 de novembro de 2015

Área total de construção 4774,67 m2

Orçamento global 2.000.000,00 € + IVA

Financiamento comunitário oN.2 (Feder)

Entidades envolvidas IPDJ

INsTALAçõEs

Profundidade do tanque 1,15 m - 1,50 m

Superfície 312 m2 

Volume 405 m3

N.º de pistas 6

Lotação 156 máxima por hora
média 450 banhos/dia

Temperatura da água 29º C

Taxa de renovação ± 15 000 l/dia

Capacidade da bancada 50 lugares

EquIPAMENTos

Revestimento Tela

Tratamento da água Cloro + uV

Filtração Filtros de areia

Aquecimento Gás e painéis solares (águas 
sanitárias)

Climatização sistema AVAC elétrico

Bombas/tubagens 3 eletrobombas Certin

Tratamento químico Cloro, pH, floculante, algicida

Cacifos e bancos 220/20

Cabines 6

Controlo de acessos Torniquetes

Software de gestão Health Center

EsTruTurA DAs INsTALAçõEs

Piso 1 sala de máquinas, caldeiras

Piso 2 Balneários, tanques

Piso 3 receção, área de espera, acesso 
plataforma interior

Horários

aberta de segunda a sexta 
das 8h00m às 13h00m e das 
14h30m às 21h00m e aos 
sábados das 9h00m às 13h00m 
e das 15h00m às 19h00m

ouTrAs INForMAçõEs

A piscina municipal funciona como escola de natação, onde 
estão contemplados os níveis de aprendizagem/manutenção: 
adaptação ao meio aquático (bebés, crianças e adultos); 
ensino/desenvolvimento dos estilos crawl, costas, bruços e 
mariposa (crianças e adultos); hidroginástica (vertentes lúdica, 
terapêutica, fitness); e natação livre.
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Para além disso, com o intuito de incentivar os cerveiren-
ses com menor poder económico a frequentar este equipa-
mento, a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira vai 
criar um pacote de descontos específicos, que serão con-
cretizados através da modalidade dos cartões de benefícios 
sociais atribuídos pelo município.

Posto náutico
O edifício da piscina municipal acolhe ainda o posto náutico, 
gerido pela Associação Desportiva e Cultural da Juventude 
de Cerveira, de modo a dar apoio aos desportos do rio, e usu-
fruindo das próprias funcionalidades da piscina municipal.

Com vocação na prática da natação, esta associação conta 
com cerca de 50 atletas, entre os 8 e 25 anos de idade, com 
preponderância para o escalão de formação e para a moda-
lidade do remo.

Entre vários equipamentos, o posto náutico é dotado, no 
interior, de um tanque náutico para treino do remo (indoor); 
e, no exterior, para uma atracação mais segura e facilitada, a 
plataforma de acesso à água é de 36 metros de comprimento 
e 4 de profundidade.

A cúpula da piscina municipal, “integração e 
absorção”
Falar sobre a cúpula do edifício da piscina municipal de Vila 
Nova de Cerveira implica, naturalmente, falar do seu autor, 
o arquiteto Luís Cerqueira, uma figura central do pano-
rama da arquitetura pública do concelho. Importa ainda 
referir a este respeito que este foi contemporâneo de um 
outro arquiteto basilar na produção da arquitetura moderna 
no norte do país, Viana de Lima. Por sua vez, este autor 
foi colaborador do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer no 
famigerado projeto do casino e hotel na Madeira, no qual 
Luís Cerqueira também participou. De acordo com o arqui-

teto Sandro Lopes, técnico municipal, «para contextualizar 
melhor a importância de referirmos aqui esta relação profis-
sional referimos uma das frases mais conhecidas de Oscar 
Niemeyer a respeito da arquitetura: «a arquitetura é para 
ser bela, se funcionar tanto melhor». Poderá assim explicar-
-se, em parte, a ousadia que consistiu em se projetar para 
junto do rio Minho a cúpula envidraçada que acabou por 
marcar indelevelmente a paisagem ribeirinha de Vila Nova 
de Cerveira. Trata-se, como referiu o saudoso arquiteto na 
memória descritiva do estudo prévio de 1986, de um edifício 
importante, inserido num contexto paisagístico excecional e 
determinante na imagem de Vila Nova de Cerveira».

Ainda segundo as palavras de Sandro Lopes, «pretendia-
-se um edifício transparente que absorvesse ou refletisse a 
paisagem. Basta ser utente desta infraestrutura ímpar para 
comprovar a eficácia deste objetivo. Quando nadamos nesta 
piscina é como se nadássemos no rio, é como se estivésse-
mos dentro da paisagem. Este edifício foi concebido como 
uma “obra de arte” e é assim que deverá ser entendido».

Horário
A piscina municipal de Vila Nova de Cerveira reabriu portas 
ao público a 31 de outubro de 2015, não apenas com uma 
nova ‘cara’ mas também com um horário alargado – segunda 
a sexta-feira das 8h00m às 21h00m e aos sábados das 9h00m 
às 19h00m –, o que permite assegurar um total de 166 tur-
mas por semana.

Para mais informações:
Piscina Municipal de Vila Nova de Cerveira
Avenida de Tomiño
4920-266 Vila Nova de Cerveira
Tel.: 251 708 025/251 708 020
www.cm-vncerveira.pt
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Aberto desde dezembro passado, 
o Bounce Inc. é um novo espaço de 
exercício, animação e divertimento que se 
apresenta à Grande Lisboa com a missão 
de proporcionar a melhor experiência com 
o trampolim, em segurança e para toda 
a família. 100 trampolins interligados, 
assentes numa grande estrutura metálica 
totalmente elevada, acolchoados com 
materiais absorventes de choque, 
compõem uma arena pensada para 
proporcionar uma experiência singular 
que integra jogos tradicionais, exercício 
cardiovascular, atividade física intensa 
mas de baixo impacto, coordenação, 
agilidade, música, alegria e diversão.

Bounce Inc
free jumpIng 

revolutIon
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O Bounce Inc., como conceito e como empresa, tem origem 
na Austrália. Falámos com Pedro Afonso, diretor de mar-
keting da Bounce Portugal, para conhecermos os méritos e 
as características desta nova proposta, assim como seu per-
curso, praticamente desde os nossos antípodas.

«O nosso contacto com a Bounce aconteceu numa visita 
à Austrália, meramente de lazer, em que um diretor da 
empresa conheceu um dos espaços, gostou e pensou em tra-
zer o conceito para Portugal. Iniciaram-se as conversações, 
bem sucedidas, para trazer o franchising e começou-se à 
procura de um espaço – o qual obedece a algumas regras, 
nomeadamente altura e área, por causa da elevação dos 
trampolins –, escolheu-se este espaço e iniciaram-se as 
obras», revela Pedro Afonso.

E sobre a importância de estar em Portugal, explica, «é o pri-
meiro país europeu a ter a marca instalada, o que é louvável, 
não só no que respeita ao seu alargamento para esta parte do 

mundo, mas também para nós portugueses, pois consegui-
mos voltar a trazer coisas novas para Portugal e para a Europa. 
Ficámos com esse mérito».

A Bounce Portugal tem a concessão ibérica do conceito 
Bounce, que se alargará futuramente a outros estabeleci-
mentos, em Portugal e Espanha. E, embora existam outras 
marcas que têm o trampolim como conceito base, afirma 
Pedro Afonso, «não têm esta preocupação que nós temos 
com a segurança, pois tudo está absolutamente protegido, 
não têm um marketing tão composto, com a preocupação 
de ter as cores a diferenciar as áreas de cada atividade, nem 
têm a preocupação de fazer com que todos os visitantes do 
Bounce sejam membros da nossa tribo».

Falar do Bounce significa falar de um investimento de dois 
milhões de dólares australianos. «Qualquer interessado na 
marca Bounce tem que estar preparado para um investi-
mento desta natureza, entre 1,3 e 1,4 milhões de euros, e 
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deverá também dispor de um espaço como este que temos 
aqui, com 3200 m2, explica. O projeto foi desenvolvido na 
Austrália, tendo em conta este edifício, tendo sido definida 
a posição de cada atividade, a ocupação total e os fluxos de 
pessoas».

Depois do espaço encontrado e do projeto elaborado, a con-
cretização do investimento demorou cerca de dois meses 
e meio e a abertura aconteceu em dezembro de 2015, aca-
bando por beneficiar ainda das festas natalícias.

Porquê abrir no inverno? «Foi a altura em que pudemos 
fazê-lo. Estava com algum receio em termos de comuni-
cação, porque coincidia com a altura festiva, mas tivemos 
uma boa afluência pois coincidiu com o período das férias 
escolares, o que será sempre bom para nós», explica.

público-alvo
Oficialmente, o Bounce dirige-se a qualquer pessoa dos três 
aos 90 anos. «E, na realidade, temos pessoas a partir dos 
três anos. Já aconteceu terem vindo mais novos, mas não 
pudemos aceitar. Por questões de segurança, só a partir dos 
três anos se pode saltar. Mesmo as crianças com essa idade 
não têm acesso a todas as atividades. A maioria das pessoas 

que salta está entre os 15 e os 23 anos. Mas à Bounce vêm 
pessoas de todas as idades».

«Também por este motivo a divisão do espaço com todas as 
atividades tem uma lógica. Quando se entra, está-se numa 
zona destinada a um público mais jovem e, à medida que 
se vai avançando no percurso, o nível de dificuldade vai 
aumentando e, dessa forma, também as idades. A organi-
zação do espaço foi pensada tendo em vista a sua otimi-
zação, mas também com a preocupação de haver uma clara 
divisão entre idades e atividades», explica Pedro Afonso.

E quanto ao lançamento da marca? «Nós começámos a 
comunicar a abertura do espaço cerca de mês e meio antes 
da sua abertura. A principal aposta foi a comunicação nas 
redes sociais como grande meio de promoção para este tipo 
de atividades e com este público-alvo». Aliás, quem visi-
tar a página web e o facebook do Bounce, imediatamente 
se apercebe do cuidado e esforço dedicado à organização 
de conteúdos promocionais e de divulgação de atividades, 
largamente apoiados por fotografias e vídeos de excelente 
qualidade e um discurso jovem e apelativo. «Depois, fizemos 
dois grandes eventos antes da abertura. Um, destinado ao 
staff – nós somos cerca de 60 pessoas – e convidados, para 
família e amigos conhecerem o espaço e para eles próprios 
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promoverem o seu local de trabalho, que aconteceu no dia 
9 de dezembro. O outro, no dia seguinte, com convidados 
especiais, com a presença de VIPs, com muita música e luz, 
enfim, outro tipo de ambiente», conclui.

visita guiada
«Todas as pessoas que vêm ao Bounce são levadas a fazer um 
pequeno aquecimento prévio. Quando entram na arena, um 
ou mais elementos do staff fazem um com eles um pequeno 
círculo e todos fazem um aquecimento rápido, para que 
o corpo não sofra os primeiros esforços sem estar mini-
mamente preparado», explica o responsável da empresa. 
«Assim que entramos temos uma área de free jumping, com 
40 trampolins, onde as pessoas podem saltar livremente. 
Quando digo saltar livremente, significa que podem ter o 
primeiro contacto com o trampolim, saltar de trampolim 
para trampolim e fazer algumas pequenas acrobacias. Ainda 
dentro da zona de free jumping existe uma parcela mais 
reservada para quando temos a visita de crianças muito 
pequenas, os tais junior jumpers, pois uma criança de três, 
quatro, cinco anos, não pode estar a saltar no meio de ado-
lescentes ou adultos. São muito pequenos, precisam do 
dobro da atenção e essa área é para eles. O primeiro con-
tacto com o Bounce pode ser feito aqui e, também por isso, 
esta é a principal área da arena».

«Logo de seguida temos duas zonas importantes. Temos uma 
zona de dodgeball, que é basicamente o “jogo do mata” com 
constante movimento vertical, com duas equipas de oito 
pessoas. Coexistem dois espaços de dodgeball, com a dife-
rença de que um deles não tem os trampolins verticais.» Uma 
maior dinamização deste espaço está prevista no futuro, com 
a organização de uma liga e respetiva competição.

Dois cestos com trampolins por baixo, ladeados por pare-
des e tapetes almofadados, capazes de proporcionar movi-
mentos espetaculares, formam a zona de slam dunk, uma 
das principais atrações do Bounce. «São “afundanços” nos 
cestos de basketball com a ajuda dos trampolins, para nos 
elevarmos mais e encestarmos em movimento. Temos duas 
alturas, com dois tipos de trampolins, com elevações dife-
rentes».

«O futebol também está presente, foi uma atenção que a Aus-
trália teve para com a nossa paixão futebolística, e consiste 
numa zona de penáltis ou para pontapés de bicicleta. Porque 
temos o trampolim, isso facilita em muito a acrobacia».

A zona seguinte é uma das mais apetecidas pelos visitantes. 
Um enorme saco insuflável dá logicamente pelo nome de big 
bag, «onde as pessoas podem saltar e aterrar em segurança. 
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deverá também dispor de um espaço como este que temos 
aqui, com 3200 m2, explica. O projeto foi desenvolvido na 
Austrália, tendo em conta este edifício, tendo sido definida 
a posição de cada atividade, a ocupação total e os fluxos de 
pessoas».

Depois do espaço encontrado e do projeto elaborado, a con-
cretização do investimento demorou cerca de dois meses 
e meio e a abertura aconteceu em dezembro de 2015, aca-
bando por beneficiar ainda das festas natalícias.

Porquê abrir no inverno? «Foi a altura em que pudemos 
fazê-lo. Estava com algum receio em termos de comuni-
cação, porque coincidia com a altura festiva, mas tivemos 
uma boa afluência pois coincidiu com o período das férias 
escolares, o que será sempre bom para nós», explica.

público-alvo
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três anos se pode saltar. Mesmo as crianças com essa idade 
não têm acesso a todas as atividades. A maioria das pessoas 

que salta está entre os 15 e os 23 anos. Mas à Bounce vêm 
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Nós temos dois níveis de trampolins, dois níveis de elevação 
diferente. Num dos conjuntos, os trampolins contínuos per-
mitem às pessoas fazer acrobacias como, por exemplo, os flic 
flacs, e aterrar em segurança. No outro, as pessoas podem 
estar a saltar, elevarem-se, fazer uma determinada manobra 
e deixarem-se cair no saco insuflável». Por ser um espaço de 
transição e treino para a zona de performance, poder-se-ia 
pensar que teria um público com mais idade, mas Pedro 
Afonso garante que a preferência é comum a todas as idades.

Por fim, a zona de performance. Cinco trampolins de nível 
olímpico, elevados a 1,5 metros do chão, permitem que atle-
tas profissionais em desportos como o ski, o snowboard, o 
wakeboard, ou o skate, possam usufruir de uma infraestru-
tura de treino avançada que é ainda, logicamente, um espaço 
de treino para desportos de trampolim. No centro de tudo 
isto, o super tramp, o grande trampolim central. Esta zona 
está interdita a pessoas com menos de 1,25 m.

«Aqui, em termos de segurança, é a altura que conta», 
reforça o diretor de marketing do Bounce. «É o espaço onde 
temos realmente trampolins de performance e também a 
possibilidade de andar nas paredes, que é o desafiar extremo 
da gravidade. É aqui que se encontra o icónico The Wall, 
onde podemos usar o trampolim para nos deixarmos cair de 
costas e tentar andar e saltar na parede. Digamos que esta é 
a atividade mais apetecida.»

espaços e serviços complementares
Existem depois outras áreas de serviço que permitem enqua-
drar as atividades e a arena e oferecer serviços e programas 
complementares, assim como apoiar o esforço de marketing 
e promoção do Bounce, bastante ativo.

Ao primeiro contacto com o Bounce, na receção, segue-se 
imediatamente o cofee shop e uma zona de merchandising, 
situados perante o espaço de convívio e lazer que é o grande 
balcão que permite observar toda a arena. Naturalmente, o 
Bounce é um espaço sem álcool, voltado para uma vida mais 
saudável.

Estão também disponíveis quatro salas com capacidade para 
22 lugares, que podem ser alocadas duas a duas, e que acol-
hem as habituais festas de aniversário e eventos corporati-
vos. De referir ainda a existência de um espaço administra-
tivo, armazém, zona de staff e contact center.
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oferta de programas Bounce
Sobre a composição da oferta do Bounce, Pedro Afonso 
exemplifica que «temos entradas de acesso geral que cus-
tam 12€, mais os 2€ das meias, cujo uso é obrigatório, que 
são reutilizáveis. Depois temos diferentes soluções para a 
família; preços reduzidos na segunda hora e para crianças 
mais novas; temos um conjunto de pacotes que diferem 
consoante a quantidade de pessoas; preços para festas de 
aniversário, as quais têm sempre um membro do staff per-
manentemente alocado e refeição; e eventos corporativos, os 
quais são feitos à medida do cliente».

O Bounce Fit é um programa que oferece um regime de 
exercícios estruturados, de 45 minutos a uma hora, com 
todos os benefícios do free jumping. São exercícios cardio 
de alta intensidade e de baixo impacto, com uma compo-
nente lúdica, concebidos para os utilizadores que querem 
um programa diferente do dos ginásios tradicionais. «Existe 
o acesso normal e um passe mensal, estando ainda agregado 
o serviço Bounce Fit Plus, que permite que uma mãe ou 
um pai que vão fazer essa aula possam trazer o filho e que 
este possa usufruir da aula ou de uma sessão no Bounce a 
um preço reduzido.» De salientar ainda os programas Mini 
Bounce, uma série de jogos, atividades e exercícios articu-
lados para crianças, com o vista ao melhoramento do des-

envolvimento cognitivo e habilidades motoras, assim como 
força, equilíbrio e agilidade; Tramp Camp, um campo de 
férias supervisionado para crianças dos 6 aos 12 anos; Flight 
Academy, composta por aulas para crianças e adultos de 
qualquer nível de habilidade para a utilização do trampolim; 
e a liga de dodgeball, anunciada para breve.

Distanciando-se do conceito de ginásio, o Bounce não dis-
põe, assumidamente, de balneário com duche. No entanto, as 
várias abordagens e sugestões por parte dos clientes levaram 
a direção a ponderar vir a mudar esta opção, pelo que poderá 
verificar-se no futuro um aumento do nível de serviço.

Acompanhamento e segurança
A terminar, o tema da segurança, não por acaso. Pedro 
Afonso salienta a ideia de que «quando uma pessoa entra 
no Bounce, nós somos responsáveis por ela. Em cada sessão, 
as pessoas têm uma pulseira que as identifica como perten-
centes a essa mesma sessão e são acompanhadas pelo nosso 
staff. Todas as pessoas são advertidas para os cuidados a ter 
e regras a respeitar na utilização do espaço. As pessoas têm 
que ter conhecimento de que, por sermos responsáveis por 
elas, têm que devolver essa responsabilidade, aceitando os 
nossos conselhos. Só assim podemos minimizar o risco de 
eventuais lesões».
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«Mas a nossa preocupação não é só que as pessoas tenham 
uma boa experiência, mas também que se sintam acom-
panhadas nessa experiência. O nosso staff, para além da 
formação em tudo o que envolve o conceito da marca e do 
espaço, especialmente os que estão na arena, têm o curso de 
desporto ou foram desportistas ou, melhor ainda, são ginas-
tas. E isso dá-nos alguma flexibilidade para adequar aquelas 
competências àquilo de que precisamos nas diferentes ativi-
dades que se exercem no Bounce.»

«Temos uma preocupação extrema com a segurança. Todos 
os trampolins e junções estão protegidos com um padding 
em esponja absorvente de choque, protegida com napa 
reforçada. Temos caminhos de relva artificial para maior 
conforto das pessoas quando andam com as meias antide-
rrapantes, obrigatórias em todo o espaço exceto no Bounce 
Fit, onde se podem usar ténis de sola lisa. Redes estão distri-
buídas para evitar que as bolas passem de área para área e o 
facto de se ter uma estrutura como o big bag como solução 
de amortecimento, não só faz com que seja mais segura 
quando comparada com as soluções de esponjas ou bolas, 
como é mais higiénica.»

«Diariamente, temos uma check list obrigatória de todos os 
pontos de segurança, para além da limpeza e manutenção 
regular. Uma equipa interna de dois elementos é perma-
nentemente responsável pela manutenção do espaço. Esta 
inspeção hard, técnica, é diária, com acesso à zona inferior, 
por debaixo dos trampolins.»

Neste curto período de atividade, o Bounce Inc. conta já 
com uma afluência considerável. Pedro Afonso congra-
tula-se pelos fins-de-semana em plena capacidade e mais 
de 55 000 visitantes, reafirmando o objetivo de «ser a 
referência de um espaço diferente, com animação e diver-
timento para toda a família e uma experiência a repetir 
durante o ano inteiro».

Bounce Inc.
Free Jumping Revolution
Avenida dos Cavaleiros, 35
1790-460 Carnaxide
Tel.: 212 698 400
www.bounceinc.pt

FICHA TÉCNICA

Data de abertura 11 de dezembro de 2015

Área 3200 m2

Período de funcionamento 10h00 – 23h00

Participantes por sessão
de uma hora 140

N.º de trabalhadores 60

N.º de trampolins 100

conceito: espaço de diversão e entretenimento com 
base no uso de trampolins que proporciona fitness 
cardiovascular, exercícios de baixo impacto, elevada 
intensidade, tonificação muscular, coordenação e 
agilidade.

espaço Bounce

Free Jumping, The Wall, Slam Dunk, Big Bag, Dodgeball, 
Performance Trampolines, Super Tramp, Cofee Shop.

Programas

Bounce Fit, Wall Jam, Mini Bounce, Tramp Camp, 
Dodgeball League, Flight Academy.

grupos e eventos

Festas, after dark, escolas, corporativos, estudantes, 
acompanhamento de pessoas com mobilidade reduzida.
Parque Gratuito.
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Localizada do lado poente da Serra da 
Estrela, a Quinta Vale Porcacho oferece 
uma vista espetacular sobre o vale do 
rio Mondego. As casas de uso turístico 
oferecem grande conforto aos seus 
utentes, com quartos luxuosos de 
grandes dimensões, e estão inseridas 
num meio rural com socalcos em muros 
de pedra, vinhas, campos e prados. 
Para valorizar ainda mais este espaço 
que os proprietários quiseram manter 
absolutamente natural, a escolha recaiu 
na construção da piscina biológica aqui 
apresentada.

piscina 
biológica da 

quinta vale 
porcacho

Foto: Bio Piscinas.Foto: Bio Piscinas.
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Num bonito cenário rural, na Quinta Vale Porcacho, abriu 
em 2012 um espaço de turismo rural, desde logo pensado 
para se transformar num hotel rural num futuro próximo. O 
conjunto de casas recuperadas, perto de Póvoa de Midões, 
insere-se num ambiente rural convidativo e propício ao 
lazer. Possui tudo para uma estadia confortável. É acolhe-
dor, com várias casas de tamanhos diferentes, com quartos 
equipados com terraços e varandas e, no espaço exterior, 
uma piscina biológica ao dispor dos hóspedes. O espaço 
apresenta-se como um refúgio perfeito para aqueles que 
preferem desfrutar da natureza nos dias de férias.

Os promotores do empreendimento turístico, Jan van Loon 
e a sua esposa Karin Immerzeel, de nacionalidade holan-
desa, desenvolveram o projeto com a intenção de preservar 
o ambiente rural.

A piscina biológica, com o seu espelho de água de 250 m2, 
cria um oásis de descanso e frescura ao pé das casas. Nos 
acabamentos foi utilizado o granito local da serra. O espe-
lho de água cria um contraste com a pedra e seduz com a 
sua leveza e frescura. A beleza da água da piscina biológica 
proporciona um cenário natural e discreto para o empreen-

Foto: Bio Piscinas.

Foto: Bio Piscinas.Foto: Bio Piscinas.
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dimento turístico. Como vários quatros têm vista para o 
espelho de água, a piscina continua a merecer lugar de des-
taque mesmo fora da época balnear.

Hoje nada faz lembrar a pesada estrutura em betão, 
encaixada entre penedos, que se encontrava no local da pis-
cina e que acabou por sofrer uma cuidada alteração, para se 
conseguir a sua transformação numa piscina biológica. Os 
proprietários associaram-se à Bio Piscinas para desenvolver 
o projeto da piscina biológica, o qual garante, com o seu 
tratamento natural da água, o respeito pelo meio ambiente 
de uma forma exemplar.

Todo o conjunto foi redesenhado, de forma a obter uma pis-
cina biológica única, com transbordo e, simultaneamente, 
com uma fabulosa vista sobre o amplo vale do Mondego a 
partir da água.

um desafio com solução feliz
A piscina biológica tem duas entradas: uma em rampa 
pavimentada, que garante toda a acessibilidade, e outra em 
escada de pedra, de granito bujardado, que proporciona 

uma entrada confortável na água. A zona de banho ocupa 
100 m2 na parte poente da piscina biológica e encontra-se 
circundada por muros. Do lado do vale fica o transbordo, 
que permite usufruir da vista sobre aquele e sobre a paisa-
gem beirã. A parte nascente do espelho de água alberga a 
zona de depuração com plantas.

Para se obter água de qualidade balnear, o tratamento é 
feito com plantas macrófitas, ou seja, através de grandes 
conjuntos de plantas submersas de espécies diversas, todas 
elas autóctones.

Nas margens crescem plantas de reposição. A água de enchi-
mento, de mineralização alta, exigia uma seleção especial de 
plantas, com espécies capazes de se desenvolverem bem sob 
as condições locais.

A grande profundidade da piscina biológica, superior a dois 
metros, traz vantagens, não só para as plantas, como tam-
bém para toda a vida aquática, pois mantém a água relativa-
mente fresca quando as temperaturas do ar são muito altas 
no verão. O transbordo mantém a superfície da água limpa e 

Foto: Bio Piscinas.
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faz com que esta passe pelo filtro biológico. A partir daquele, 
uma bomba reenvia a água para a zona das plantas, onde a 
sua atividade a oxigena.

O sítio da obra apresentou alguns desafios para projetistas e 
construtor, sobretudo devido à estrutura pré-existente, que 
não apresentava viabilidade total para o projeto e exigia a 
elaboração de uma solução especial. A configuração que 
foi desenvolvida acabou por transformar radicalmente a 
situação preexistente, por forma a dar uma resposta ade-
quada às necessidades do sítio, conduzindo a obra a uma 
solução muito feliz. E, no final, todo o esforço valeu a pena 
porque a piscina biológica foi premiada com o Pondy Award 
2015, que a distinguiu como a melhor na categoria de uso 
turístico.

Para mais informações:
Quinta Vale Porcacho
Bairro António Maria Diniz, 50
Póvoa de Midões - Tábua
Tel.: 235 098 005
www.quintavaleporcacho.com

FICHA TÉCNICA

Dono da obra Jan van Loon & Karin Immerzeel

Projeto Bio Piscinas, Lda.

Execução SHB, Lda.

Ano de construção 2012

Área total 250 m2

Zona de banhos 100 m2

Profundidade máxima Superior a 2 m

Construção Parcialmente em betão armado

Impermeabilização Em tela TPO, de 1,5 mm de 
espessura, de cor verde-esmeralda. 
A separação entre a zona das 
plantas e a área de natação é feita 
por parede de betão, revestida por 
tela.

Tratamento da água É feito com plantas submersas e 
plantas de reposição nas margens. 
O conceito de plantação considera 
a composição química especial 
do local e o teor em nutrientes da 
água.

Acesso Escada em granito e entrada em 
rampa.

Observações A bomba contribui para o processo 
de transbordo, que desempenha 
um papel importante para a 
limpeza da superfície, para a 
filtragem biológica da água e para 
a sua suave circulação.

Foto: Bio Piscinas.

Foto: Bio Piscinas.
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dimento turístico. Como vários quatros têm vista para o 
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Foto: Bio Piscinas.
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A equipa vencedora do primeiro IOB Pondy Award 
(2015), a arquiteta paisagista Claudia Schwarzer e o 
biólogo Udo Schwarzer, sócios-gerentes da Bio Pisci-
nas, empresa com sede em Aljezur, onde o casal proje-
tista Schwarzer vive há mais de 20 anos, é a responsável 
pela introdução das piscinas biológicas em Portugal.
O leitor mais atento lembrar-se-á que na nossa edição 
anterior assinalámos o vigésimo aniversário da pri-
meira piscina biológica em Portugal e registámos com 
satisfação o estado de conservação e beleza da piscina 
construída em Aljezur. Desde então, Claudia e Udo 
Schwarzer já concretizaram mais de 200 projetos e vi-
ram agora o seu trabalho recompensado com a atri-
buição deste prémio.
A equipa projetista recebeu o prémio Pondy 2015 
da International Organisation for Natural Bathing 
Water (IOB) para o melhor design na categoria “Pis-
cina biológica de uso turístico”. O Pondy foi entregue 
à arquiteta paisagista Claudia Schwarzer no âmbito 
do 8º Congresso Internacional das Piscinas com Tra-
tamento Biológico, realizado em Colónia, na Aleman-
ha, em outubro passado.
A IOB lançou o Pondy Award em 2015. Trata-se de um 
prémio de design para piscinas biológicas, que distin-
gue construções em quatro categorias: piscina bioló-
gica, piscina natural de uso privado, piscina biológi-
ca de uso turístico e piscina biológica de uso público. 
Em cada uma das categorias, um júri internacional de 
peritos na área avaliou as candidaturas apresentadas, 
valorizando, entre outros aspetos, a eficácia do sistema 
de tratamento e a satisfação dos clientes com o resulta-
do final. Os projetos premiados nas quatro categorias 
provêm da Holanda, da Alemanha, de Portugal e nova-
mente da Alemanha, respetivamente.
«Por coincidência, ganhámos este prémio no nosso vigé-
simo ano de design de piscinas biológicas em Portugal», 
revelou Claudia Schwarzer, acrescentando que «o proje-
to premiado, da Quinta Vale Porcacho, no concelho de 

Tábua, no centro do país, conseguiu ultrapassar desafios 
como, por exemplo, a implantação numa encosta rocho-
sa com grandes blocos de granito ou a qualidade medío-
cre de água de enchimento disponível no local, e tornar 
realidade o sonho dos nossos clientes, criando uma pis-
cina biológica de extraordinária beleza». 
A arquiteta paisagista agradeceu ainda «aos proprie-
tários do empreendimento turístico, Karin Immerzeel 
e Jan van Loon, que confiaram em nós e permitiram-
-nos desenvolver um design especial para a sua piscina 
biológica» – hoje, o empreendimento faz parte da rede 
Férias com Piscina Biológica – e salientou «o empenho 
das equipas da SHB e da Distribio, os nossos parceiros 
experientes na execução das piscinas biológicas».

Piscina biológica da Quinta Vale Porcacho conquista ouro
para Portugal

Foto: DGFNB.
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50 GESTÃO

Para as organizações, as redes sociais 
tornam-se cada vez mais importantes 
porque o mercado está cada vez mais 
competitivo, os consumidores estão mais 
cientes, usam cada vez mais as novas 
tecnologias, e a sua lealdade às marcas 
tem vindo a volatilizar-se. As redes sociais 
são pois um potencial veículo para que 
as organizações se ajustem de forma a 
chegarem mais próximo e a responderem 
mais depressa aos seus clientes, a 
aumentarem as formas de colaboração 
com os seus parceiros e a chegarem mais 
depressa à informação crucial para o seu 
negócio.

 As redes 
sociAis e

o fAcebook,
ferrAmentAs 
de trAbAlho 

indispensáveis 
nos diAs

de hoje
Por: Paulo Pinheiro, licenciado em informática

pela UAb,  director executivo da Cedis
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1. As redes sociais
O conceito conhecido pelo anglicismo “Networking” 
(em português, estabelecendo rede) significa estabelecer 
conexões entre grupos de pessoas com um ou com vários 
interesses em comum, criando assim uma teia de relações de 
uns para os outros. Todos nós lidamos com “Networking”, 
quer seja com os colegas de trabalho, com os amigos com 
quem partilhamos momentos de lazer, ou mesmo com os 
quem praticamos algum desporto.

O termo “Social” é acrescentado para distinguirmos estas 
redes das redes de computadores ou de telefones, mas nor-
malmente utilizamos o termo “Rede Social” para nos refe-
rirmos à tecnologia utilizada para suportar a própria rede 
social, normalmente aplicações e serviços que utilizamos on 
line através da Internet.

Tipicamente, estas aplicações utilizam conceitos da “Web 
2.0” que se referem à introdução de novas formas de desen-
volvimento e principalmente de utilização, tais como:

 − os utilizadores são ao mesmo tempo produtores e consu-
midores;

 − as conexões entre as pessoas são geridas pelas próprias, 
através de convites e partilhas;

 − os utilizadores escolhem a informação que querem par-
tilhar;

 − há menos controlo sobre a informação publicada.

Cada aplicação, de acordo com as suas características, é mais 
utilizada para um determinado fim. Por exemplo, para a 
partilha de vídeos utiliza-se mais o YouTube; para estabe-
lecer relações profissionais utiliza-se mais o LinkedIn; para 
“socializar” com os amigos, partilhando ideias, atividades e 
fotografias, utiliza-se mais o Facebook; para publicação de 
mensagens curtas, género SMS, utiliza-se o Twitter; e assim 
sucessivamente, havendo hoje em dia uma grande oferta 
deste tipo de aplicações.

Cada uma das pessoas que utiliza uma rede social está nor-
malmente interessada em obter informação e conhecimento, 
ou em se apresentar a si própria ou aos seus serviços a uma 
comunidade. No caso das organizações, as redes sociais 
tornam-se cada vez mais importantes porque o mercado 
está cada vez mais competitivo, os consumidores estão mais 
cientes, usam cada vez mais as novas tecnologias, e a sua 
lealdade às marcas tem vindo a volatilizar-se. 

Por outro lado, um estudo realizado pela Marktest em 2015 
revela que 69% dos utilizadores seguem marcas nas redes 
sociais e que 13% consideram que o facto de seguir ou de 
ser fã de uma empresa ou marca nas redes sociais tem muita 
influência nas opções de compra da marca. As redes sociais 
são pois um potencial veículo para que as organizações se 
ajustem de forma a chegarem mais próximo e a responde-
rem mais depressa aos seus clientes, a aumentarem as for-
mas de colaboração com os seus parceiros e a chegarem mais 
depressa à informação crucial para o seu negócio.

O mesmo estudo da Marktest referido atrás revela que 
aproximadamente cerca de 94% dos utilizadores de redes 
sociais tem conta no Facebook. Por isso, falar dos portu-
gueses nas redes sociais significa essencialmente falar dos 
portugueses no Facebook, apesar de outras redes, como por 
exemplo o Instagram, estarem também em franco cresci-
mento. Por isso, neste artigo, incidiremos a nossa atenção no 
Facebook, apresentando algumas das suas funcionalidades e 
potencialidades, abordando também a segurança e privaci-
dade da informação que partilhamos através desta aplicação, 
e por fim debruçamos um “olhar analítico” sobre as redes 
sociais e em particular sobre o Facebook. 

2. o facebook
Ao aceder ao Facebook pela primeira vez, o potencial utili-
zador é obrigado a criar uma página pessoal, sem a qual não 
pode aceder a outras páginas do Facebook. Ao fazê-lo, está 
a criar uma página correspondente à sua própria pessoa, 
onde deve indicar os seus dados reais – pelo menos é essa a 
intenção do Facebook e, por questões de “Netiqueta”, deve 
ser essa a sua opção. Muitas vezes os utilizadores criam, 
erradamente, duas ou mais páginas no Facebook com o 
argumento de que uma é de utilização pessoal, e outra é de 
utilização profissional. Como veremos mais à frente, utili-
zando corretamente as formas de partilha, outros tipos de 
página e os “Grupos”, não há qualquer necessidade de o fazer 
e evita-se assim estar a criar redundâncias que, mais tarde, 
até para o próprio utilizador se virão a tornar nocivas. E 
escolher se quer divulgar, quais os dados que quer divulgar, 
e a quem quer divulgá-los está ao seu alcance na definição 
das propriedades da página, tema que abordaremos mais à 
frente neste artigo.

Após a criação da página pessoal, o mundo do Facebook 
abre-se para o utilizador, e a sua utilização pessoal é hoje 
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senso-comum para a população que utiliza este tipo de apli-
cações, pelo que não iremos abordar neste artigo pormeno-
res de como fazer um “post” – termo utilizado na gíria para 
referir a colocação de uma entrada no perfil pessoal, con-
tendo texto, fotos ou vídeos –, partilhar ou gostar de outras 
páginas. Por outro lado, a criação de páginas de empresas, 
marcas, figuras ou causas e de grupos não é tão familiar, e, 
como referimos atrás, são por demais importantes para as 
organizações.

2.1. Tipos de página
O Facebook disponibiliza as seguintes opções para a criação 
de páginas: “Negócio ou estabelecimento local”, “Empresa, 
organização ou instituição”, “Marca ou Produto”, “Artista, 
Banda ou Figura Pública”, “Entretenimento” e “Causa ou 
Comunidade”, como se pode ver na Figura 1. 

A grande diferença entre elas reside nos dados que são 
solicitados e na forma como são classificadas. No caso do 
“Negócio ou estabelecimento local” são solicitados os dados 
referentes à localização do estabelecimento, o que não acon-
tece na “Empresa, organização ou instituição”. Em todos os 
casos, exceto em “Causas ou Comunidade”, é solicitada uma 
“Categoria”, que tem por objetivo organizar as páginas e dar 
resposta às solicitações dos utilizadores quando fazem pes-
quisas. Por isso, é muito importante escolher a “Categoria” 
mais adequada à página que está a ser criada, embora seja 
possível alterar mais tarde.

A página criada tem uma grande quantidade de definições 
e parametrizações que podem ser alteradas, e que passam 
por publicar a página – torná-la visível ou invisível para os 
outros (por defeito, fica visível) –, permitir ou não que qual-
quer pessoa possa publicar ou adicionar fotos e vídeos na 
página, filtrar conteúdos e palavras menos apropriadas, defi-
nir restrições de idade, fundir páginas ou mesmo eliminar a 
página. São diversas opções a que se pode aceder facilmente 
através da opção “Definições”. No entanto, vamos referir 
apenas alguns pontos que consideramos mais importantes.

2.2. Perfis de utilizador e a gestão da página
Em primeiro lugar, o utilizador que criou a página fica com a 
posse da mesma e é portanto o seu “Administrador”. Será ele 
que poderá alterar as suas definições e regras de funciona-
mento e, se for caso disso, dar autorização a outros utilizado-
res do Facebook para o fazerem. Ao dar autorização a outros 

utilizadores, é indicado o nível de autorização a atribuir, que 
pode alternar entre “Administrador” – fica com as mesmas 
permissões de quem criou a página –, “Editor” – pode editar 
e publicar pela página, criar anúncios, ver que administra-
dor criou uma publicação ou comentário e ver estatísticas 
–, “Moderador” – pode responder e eliminar comentários 
da página, enviar mensagens e publicar em nome da página, 
ver que administrador criou uma publicação ou comentário, 
criar anúncios e ver estatísticas –, “Anunciante” – pode ver 
que administrador criou uma publicação ou comentário, 
criar anúncios e ver estatísticas – e “Analista” – pode ver que 
administrador criou uma publicação ou comentário e ver 
estatísticas.

Não confunda dar permissão a um utilizador para gerir a 
página de que falámos no parágrafo anterior, com o per-
mitir que um visitante da página lá publique. Através das 
definições, é possível impedir que os visitantes publiquem 
na página ou que coloquem vídeos ou fotos, ou mesmo só 
permitir as publicações dos visitantes após serem revistas 
por um moderador. No caso de permitir que os visitantes 
publiquem na sua página ou mandem mensagens é sempre 
prudente ativar as notificações, de forma a poder responder 
em tempo útil. 

2.3. Segmentação, Anúncios e Estatísticas
As páginas podem ser dirigidas para segmentos-alvo através 
da definição de um perfil de utilizador preferencial que se 
pretende atingir. Este perfil não é restritivo, isto é, todos 
os utilizadores fora do perfil continuam a poder aceder à 
página. Contudo, o Facebook “esforça-se” por apresentar 
a página aos utilizadores que tenham o perfil identificado 
(Figura 2).

Por exemplo, um ginásio só para senhoras poderá definir 
como público preferencial todas as mulheres que vivem 
numa determinada zona e que têm entre 18 e 65 ou mais 
anos de idade. Para definir a zona, o Facebook apresenta 
um mapa onde podemos marcar o ponto central e depois 
especificar o raio de alcance que pretendemos atingir, que 
por defeito é de 16 km.

Por outro lado, o Facebook Ads permite-lhe criar campa-
nhas para promoção da página e de publicações, para a 
visualização de vídeos e para a participação em eventos, para 
incentivar as visitas ao sítio institucional, ou para a venda e 
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a interação com apps próprias. As campanhas são aplicadas 
de acordo com o perfil, identificado como indicámos atrás, 
para segmentar o público preferencial de uma página, ao 
qual podemos adicionar ainda critérios de interesse dos uti-
lizadores a quem queremos dirigir a campanha (Figura 3).

O interessante desta situação é o facto de que, ao definir a 
campanha, o Facebook apresenta de imediato o número 
de pessoas que determinado filtro vai permitir atingir, e ao 
mesmo tempo, à medida que acrescentamos critérios ao 
filtro, apresenta o chamado “Alcance potencial”, que será 
o número de pessoas que, face aos filtros que definimos, 
podem ser alcançadas pela campanha. O número estimado 
é calculado com base em vários fatores que incluem, por 
exemplo, o desempenho de anúncios semelhantes feitos por 
outros anunciantes mas que se dirigem às mesmas pessoas.

E como sabe o Facebook a quem enviar as campanhas de 
forma a focar nos filtros definidos? De uma forma sim-
ples, porque cada um de nós quando usa o Facebook vai 
mostrando interesse ou “gostando” de páginas que estão 
classificadas (recorda-se do que dissemos acima acerca da 
categoria que é indicada ao criar uma página? – veja atrás o 
tópico Tipos de página), e o Facebook vai ao encontro das 
pessoas que gostaram de páginas com a mesma classificação 
do anúncio.

A utilização das campanhas tem um custo associado fatu-
rado pelo Facebook. No entanto, o valor a pagar pode 
ser bem delimitado pelo utilizador, que pode estipular o 
valor máximo diário ou total da campanha, e a duração da 
mesma. O valor a pagar é calculado a partir de uma estima-
tiva do número de visualizações do anúncio e são disponi-
bilizadas opções de imputação e avaliação do impacto da 
campanha, como o CPC (Custo por clique) e CPM (Custo 
por impressão).

Para melhor mensurar o retorno do investimento efetuado 
no anúncio, o Facebook disponibiliza o chamado “pixel 
de conversão”, que permite seguir o comportamento do 
utilizador quando este clica no anúncio. A ideia é medir 
quantas pessoas viram e clicaram no anúncio no Facebook, 
e seguiram para o sítio onde efetuaram uma determinada 
operação, como por exemplo o preenchimento de um for-
mulário de adesão, uma inscrição online ou simplesmente 
um pedido de informações.

figura 1. Tipos de página que podem ser criadas no Facebook.

figura 2. Público preferencial da Página.

figura 3. Filtragem do público-alvo de uma campanha.

050_056_Gestao_PIDH_01_16.indd   53 5/4/2016   16:34:45



GESTÃO54

O impacto e o número de pessoas que um determinado 
anúncio atinge tem muito a ver com as horas a que o mesmo 
é publicado. Existem diversos estudos publicados e opi-
niões sobre os dias da semana e horas de “maior audiência” 
em cada rede social. No entanto, o Facebook apresenta as 
audiências semanais e diárias recentes (Figura 4), o que lhe 
permite obter uma boa perspetiva do que se passa na sua 
página e permite-lhe agendar a publicação do anúncio para 
os dias da semana e horas mais favoráveis.

2.4. Grupos abertos, fechados e secretos
Os grupos são uma forma de conseguir separar o público-
-alvo das publicações. Uma organização pode criar um 
grupo para o seu pessoal – onde pode colocar informações 
de interesse geral do pessoal, novidades e objetivos atingi-
dos, regras de funcionamento, etc. –, para os seus clientes, 
ou até para outros fins. Na prática, os grupos são páginas 
com acesso restrito. Em função do objetivo, o grupo pode 
ser criado como “Público”, “Privado” ou “Secreto”, sendo 
que no primeiro caso qualquer pessoa pode aderir ou ser 
adicionada por um membro, enquanto no caso dos grupos 
privados e secretos a adesão só pode ser concretizada por 
convite ou por adição direta por um membro. As definições 
do grupo permitem que a admissão seja imediata ou fique 
sujeita à aprovação de um “Administrador do Grupo”. E 
após ser admitido, um membro pode ser “promovido” a 
administrador.

A grande diferença entre um grupo privado e um grupo 
secreto reside no facto de este último não ser visível em 
pesquisas, e algumas das propriedades e facilidades só esta-
rem disponíveis para os membros do grupo, enquanto que 
no privado algumas são públicas. Por exemplo, num grupo 
privado os membros podem ser vistos por não-membros, 
ao contrário de um grupo secreto, onde apenas os membros 
podem ver os membros que lhe pertencem. No que diz res-
peito às publicações, quer no privado quer no secreto apenas 
os membros as podem ver.  Algumas das propriedades do 
grupo, como o grau de privacidade (ou tipo de grupo) ou 
se as publicações ficam disponíveis de imediato ou sujeitas 
à aprovação do administrador, podem ser alteradas poste-
riormente.

3. Aplicações para o facebook
As aplicações são programas a que se pode aceder através 
da página do Facebook e eventualmente utilizando a sua 

figura 4. Estatísticas de visualização da página por dia da semana e horário.

figura 5. Solicitação de autorização ao utilizador para fornecer dados.

figura 6. Exemplo de um gráfico de análise.
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-alvo das publicações. Uma organização pode criar um 
grupo para o seu pessoal – onde pode colocar informações 
de interesse geral do pessoal, novidades e objetivos atingi-
dos, regras de funcionamento, etc. –, para os seus clientes, 
ou até para outros fins. Na prática, os grupos são páginas 
com acesso restrito. Em função do objetivo, o grupo pode 
ser criado como “Público”, “Privado” ou “Secreto”, sendo 
que no primeiro caso qualquer pessoa pode aderir ou ser 
adicionada por um membro, enquanto no caso dos grupos 
privados e secretos a adesão só pode ser concretizada por 
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do grupo permitem que a admissão seja imediata ou fique 
sujeita à aprovação de um “Administrador do Grupo”. E 
após ser admitido, um membro pode ser “promovido” a 
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secreto reside no facto de este último não ser visível em 
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rem disponíveis para os membros do grupo, enquanto que 
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privado os membros podem ser vistos por não-membros, 
ao contrário de um grupo secreto, onde apenas os membros 
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os membros as podem ver.  Algumas das propriedades do 
grupo, como o grau de privacidade (ou tipo de grupo) ou 
se as publicações ficam disponíveis de imediato ou sujeitas 
à aprovação do administrador, podem ser alteradas poste-
riormente.

3. Aplicações para o facebook
As aplicações são programas a que se pode aceder através 
da página do Facebook e eventualmente utilizando a sua 
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autenticação. As mais conhecidas são os jogos, mas existem 
outras com diversos fins que podem ser facilmente encon-
tradas na Net. 

Olhando para as aplicações do ponto de vista do mero utili-
zador do Facebook, há que ter em conta quais as aplicações 
a que acedemos e que dados damos para que nos seja per-
mitido usá-las. Vamos deixar isso para a questão da privaci-
dade que iremos ver mais à frente.

Do ponto de vista de uma organização que cria uma página, 
as aplicações são uma forma de dinamizar a página, criando 
uma maior interação visitante/organização e são também 
uma forma de obter mais dados sobre o visitante. 

O Facebook sugere um conjunto de regras que devem ser 
seguidas, sem as quais as aplicações podem não ser permiti-
das. As mais relevantes referem-se à qualidade da aplicação, 
a dar o controlo às pessoas, à proteção dos dados, a encorajar 
o uso adequado e a não violar as leis vigentes. 

Existem várias aplicações com caráter genérico, que vão 
desde simples contagens decrescentes, a lojas virtuais, ou 
até a aplicações que permitem juntar no Facebook todas 
as páginas da organização noutras redes sociais. Con-
tudo, na área das Instalações Desportivas, esta funciona-
lidade continua a ser muito pouco utilizada e as razões 
prendem-se essencialmente com o desconhecimento, 
com a oferta reduzida e especialmente com a dificuldade 
em obter as condições técnicas necessárias para suportar 
os serviços online.

4. privacidade
É muito frequente ouvir falar de falhas de segurança ou em 
violação da privacidade de algum cidadão mais ou menos 
conhecido. Muitas das vezes essas situações foram “facili-
tadas”, quer pelo facto de se ter partilhado uma senha de 
acesso quer por não se ter encerrado corretamente uma 
sessão de trabalho. 

No entanto, outras situações não controláveis pelo utiliza-
dor podem ocorrer, e o advento das redes sociais e a facili-
dade com que se cria uma conta veio criar problemas con-
hecidos como o dos “Perfis Falsos”, em que uma conta é 
criada em nome de uma outra pessoa e depois utilizada para 
fins menos próprios. E, apesar de todos os cuidados que as 

empresas produtoras de software de redes sociais possam ter, 
é impossível prevenir a ocorrência deste tipo de situações.

Estas situações tendem a dar razão ao argumento de que o 
melhor é não utilizar as redes sociais. Mas, na realidade, no 
caso dos perfis falsos, uma pessoa que não tenha conta na 
rede social onde o perfil foi criado vai ter até mais dificul-
dade em descobrir o que está a acontecer. Seja como for, o 
melhor é utilizar as redes sociais regradamente e não expor 
informações, fotos ou vídeos que tornem públicos factos ou 
a identificação de locais que não pretende que o sejam. E se 
quiser fazê-lo com a família ou com amigos mais próximos, 
é sempre mais seguro criar um grupo fechado e publicar aí.

No entanto, fique ciente que o Facebook regista sobre si a 
sua idade e género, o estado civil, o nível académico, o cargo 
e categorias principais, os “Gostos” que fez, “Cidades, países 
e idiomas principais”, as “Atividades” e frequência em que 
participou, que dispositivos utiliza, entre outros. Estes dados 
são agrupados com os de outros utilizadores e, juntamente 
com outros dados fornecidos por terceiros (estilos de vida, 
receita e tamanho do agregado familiar, comportamento e 
compras online, etc.) levam à criação de padrões que servem 
para calcular as estatísticas apresentadas aos anunciantes e 
para escolher as pessoas a quem são apresentados os anún-
cios publicados.

As aplicações que referimos no ponto anterior podem tam-
bém fazer uso de alguns desses dados. Atualmente, o utili-
zador é informado de quais os dados a que a aplicação está a 
tentar aceder e é solicitada a sua autorização (Figura 5), mas 
nem sempre foi assim. No passado, o SDK (pacote de ferra-
mentas de desenvolvimento) disponibilizado pelo Facebook 
permitia um acesso menos controlado aos dados, aos ami-
gos e a publicar diretamente na área pessoal.

Os dados pessoais indicados na criação e utilização são 
armazenados e são da responsabilidade do Facebook. No 
entanto, quando é autorizada a partilha de dados a qualquer 
outra aplicação, mesmo quando acedemos a esta através do 
Facebook, os dados passam a estar armazenados na base de 
dados dessa aplicação e, portanto, passam a ser da respon-
sabilidade da entidade produtora ou gestora da mesma. Por 
isso, quando na posição de utilizador, é sempre de consultar 
a política de privacidade e segurança de cada uma das apli-
cações que se utiliza, para ter a noção dos seus direitos e o 
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que pretendem fazer com os dados que autorizar partilhar. 
Na posição de organização promotora, a política de privaci-
dade e segurança deve seguir a legislação em vigor e adotar 
um código de conduta que promova as boas práticas de 
privacidade e segurança dos dados.

5. Análise de redes sociais 
A análise de redes sociais é uma área da ciência das redes que 
permite compreender as relações humanas e as conexões 
entre as pessoas. De acordo com o Gartner Group, a análise 
de redes pode ser focada em três grandes áreas: organiza-
cional, de valor e de influência, sendo que a última assume 
especial relevância no tratamento das relações com o con-
sumidor. 

Os intervenientes podem aprender a utilizar ferramentas 
para visualizar as suas áreas de influência nas redes e perce-
ber quais as atividades que apresentam um maior e melhor 
impacto, e quais as que têm um impacto negativo.

Uma das técnicas utilizadas é a de representar graficamente 
as ligações entre pessoas. Os nós (as pessoas) podem ser 
representados por um símbolo, cor em função de algum dos 
seus atributos (a empresa para quem trabalham ou o ginásio 
que frequentam), ou mesmo pela sua fotografia. As ligações 
entre elas podem representar, por exemplo, o facto de serem 
conhecidos ou amigos (Figura 6).

Em função da forma como o gráfico é criado e dos atributos 
que foram utilizados pode-se determinar a importância que 
um determinado nó tem na rede ou, por outras palavras, a 
influência que este tem na rede. Esta métrica é designada 
por “centralidade”, mas estão estudados outros conceitos e 
métricas que podem ser aplicados (densidade, balancea-
mento, transitividade, etc.).

Com a organização corretamente implantada numa ou em 
várias redes sociais, estes indicadores podem ser funda-
mentais para encontrar preferências e comportamentos, e 
influenciar os clientes certos. 

6. conclusões
Apesar de alguns argumentos menos favoráveis que dizem 
respeito essencialmente à segurança e privacidade, que des-
motiva a sua utilização por parte de alguns, as redes sociais 
são um veículo excelente para a promoção das organizações 

e dos seus eventos e algumas organizações desportivas já 
promovem de forma muito profissional as mesmas, utili-
zando as ferramentas à disposição. 

No entanto, a grande maioria não as utiliza ou utiliza de 
forma muito rudimentar, não passando da colocação de 
algumas notícias, eventos ou publicação do mapa de aulas, 
sem qualquer interação com os seus visitantes, praticamente 
substituindo o sítio institucional pela página do Facebook. 

Assim, as organizações que escolherem distinguir-se pela 
utilização das redes sociais têm ainda muito espaço para 
potenciar resultados através do marketing viral que estas 
redes conseguem proporcionar. Por outro lado, auxilia-
dos por ferramentas na área da “Análise de Redes Sociais”, 
poderão potenciar ainda mais o seu alcance ou focalizar em 
grupos de influência, otimizando os seus recursos em quem 
realmente importa.
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que pretendem fazer com os dados que autorizar partilhar. 
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permite compreender as relações humanas e as conexões 
entre as pessoas. De acordo com o Gartner Group, a análise 
de redes pode ser focada em três grandes áreas: organiza-
cional, de valor e de influência, sendo que a última assume 
especial relevância no tratamento das relações com o con-
sumidor. 

Os intervenientes podem aprender a utilizar ferramentas 
para visualizar as suas áreas de influência nas redes e perce-
ber quais as atividades que apresentam um maior e melhor 
impacto, e quais as que têm um impacto negativo.

Uma das técnicas utilizadas é a de representar graficamente 
as ligações entre pessoas. Os nós (as pessoas) podem ser 
representados por um símbolo, cor em função de algum dos 
seus atributos (a empresa para quem trabalham ou o ginásio 
que frequentam), ou mesmo pela sua fotografia. As ligações 
entre elas podem representar, por exemplo, o facto de serem 
conhecidos ou amigos (Figura 6).

Em função da forma como o gráfico é criado e dos atributos 
que foram utilizados pode-se determinar a importância que 
um determinado nó tem na rede ou, por outras palavras, a 
influência que este tem na rede. Esta métrica é designada 
por “centralidade”, mas estão estudados outros conceitos e 
métricas que podem ser aplicados (densidade, balancea-
mento, transitividade, etc.).

Com a organização corretamente implantada numa ou em 
várias redes sociais, estes indicadores podem ser funda-
mentais para encontrar preferências e comportamentos, e 
influenciar os clientes certos. 

6. conclusões
Apesar de alguns argumentos menos favoráveis que dizem 
respeito essencialmente à segurança e privacidade, que des-
motiva a sua utilização por parte de alguns, as redes sociais 
são um veículo excelente para a promoção das organizações 

e dos seus eventos e algumas organizações desportivas já 
promovem de forma muito profissional as mesmas, utili-
zando as ferramentas à disposição. 

No entanto, a grande maioria não as utiliza ou utiliza de 
forma muito rudimentar, não passando da colocação de 
algumas notícias, eventos ou publicação do mapa de aulas, 
sem qualquer interação com os seus visitantes, praticamente 
substituindo o sítio institucional pela página do Facebook. 

Assim, as organizações que escolherem distinguir-se pela 
utilização das redes sociais têm ainda muito espaço para 
potenciar resultados através do marketing viral que estas 
redes conseguem proporcionar. Por outro lado, auxilia-
dos por ferramentas na área da “Análise de Redes Sociais”, 
poderão potenciar ainda mais o seu alcance ou focalizar em 
grupos de influência, otimizando os seus recursos em quem 
realmente importa.
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A nível mundial, existem cerca de 600 
empresas a dedicar-se diariamente à 
conceção e construção de piscinas com 
tratamento biológico. Na Alemanha 
existem cerca de 170 equipamentos 
deste tipo, de uso público, sendo que os 
maiores apresentam uma capacidade 
de até 4500 banhistas por dia! Portugal 
é também um elo forte no que respeita 
às piscinas biológicas de uso turístico. 
No país, existem aproximadamente 
50 destas instalações ecológicas. No 
seu todo, estamos a falar de quase 200 
projetos no continente. O primeiro nos 
Açores nasceu em 2015. De salientar 
ainda que as primeiras piscinas biológicas 
de uso público encontram-se na fase de 
elaboração do projeto.

Piscinas 
biológicas,
o futuro
Por: Udo Schwarzer, biólogo e Claudia Schwarzer, arquiteta paisagista, 
sócios-gerentes da Bio Piscinas; vencedores do prémio Pondy 2015 da 
International Organisation for Natural Bathing Water (IOB); sócios-
-fundadores do Grupo Ibérico de Águas Balneares Naturalizadas 
(GIABN) que reúne os profissionais da área de piscinas com tratamento 
biológico na Península Ibérica. Projetos e fotos: Bio Piscinas
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As piscinas biológicas são um fenómeno. Surpreendem as 
pessoas que as veem pela primeira vez, são um imenso pra-
zer para os banhistas e apresentam, sobretudo quando com-
paradas com outros equipamentos balneares, uma pegada 
ecológica exemplarmente pequena.

As primeiras instalações deste tipo apareceram há mais de 
30 anos na Áustria e na Alemanha. Hoje, a Áustria é o pri-
meiro país a dispor de mais piscinas de tratamento biológico 
de uso particular do que de piscinas convencionais.

E Portugal? 20 anos, 200 piscinas biológicas no terreno. 200 
locais de prazer ecológico balnear, 200 lugares de novos 
polos de biodiversidade local.

E o próprio nome é um desígnio. Uma piscina biológica 
é um lugar onde, exclusivamente, processos biológicos se 
encarregam do tratamento de água. Consideremos este 
exemplo: quando uma planta (aquática) cresce, está a apro-
veitar os nutrientes da sua envolvente. Aqueles, tanto podem 
estar nos substratos, como podem estar dissolvidos na água. 

Transformação de piscina convencional em biológica. Graças a um sistema de tratamento vertical, esta pequena piscina biológica
não precisa de mais espaço do que a convencional que está a substituir.

Estamos perante um equipamento que 
é uma mais-valia que faz distinguir a 

oferta de uma casa turística de outras no 
mercado: mais de 40 das piscinas biológicas 

existentes em Portugal encontram-se em 
empreendimentos turísticos.
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A planta, ao crescer, isto é, ao incorporar nutrientes dispo-
níveis, como o azoto e o fósforo, reduz drasticamente a sua 
presença na água. E, abaixo de um determinado limiar no 
teor de nutrientes, as algas param de crescer. O resultado é 
uma água transparente.

os mesmos princípios dos ecossistemas naturais
Uma piscina biológica funciona à base da biologia. Nela se 
integram recursos biológicos naturais e renováveis, biodi-
versidade e materiais biológicos (plantas, animais e micror-
ganismos), todos eles integrados em processos de transfor-
mação, principalmente, e parcialmente, de consumo.

A depuração da água nas piscinas biológicas segue os mes-
mos princípios biológicos, como acontece nos ecossis-
temas naturais: utilização de matérias-primas naturais, 
consumo de quantidades mínimas de energia e produção 
nula de desperdício, uma vez que toda a matéria usada se 
reintegra noutros processos, sendo assim reutilizada no 
ecossistema.

Não há dúvidas! As soluções de tratamento de água que a 
natureza nos oferece são sempre as mais ecológicas e, assim, 
também mais económicas. O grande desafio é a resposta 
à seguinte questão: como criar as condições apropriadas e 
compor todo o ecossistema num local onde os clientes que-
rem instalar a piscina biológica?

À primeira vista, tudo parece relativamente simples, mas 
conceber e construir uma piscina biológica, seja particu-
lar, de uso turístico ou público, merece e exige muito mais 
atenção, particularmente no que respeita ao conhecimento 
técnico e científico, essenciais para o projeto. Apenas quem 
se baseie num profundo conhecimento dos processos em 
ecossistemas aquáticos conseguirá conceber uma piscina 
biológica.

Portugal, uma referência com reconhecimento 
internacional
A nível mundial, existem cerca de 600 empresas a dedicar-se 
diariamente à conceção e construção de piscinas com trata-
mento biológico. Na Alemanha existem cerca de 170 equi-
pamentos deste tipo, de uso público, sendo que os maiores 
apresentam uma capacidade de até 4500 banhistas por dia!

As piscinas de tratamento biológico de uso público também 
existem na Áustria, Suíça, França, Itália, Dinamarca e Sué-
cia. Estão presentes também na Europa de Leste, em países 
como a Polónia, República Checa, Eslováquia e Eslovénia. 
Nenhuma em Espanha, nem em Portugal, ainda, mas as 
primeiras piscinas biológicas de uso público encontram-se 
já na fase de elaboração do projeto.

Portugal é um elo forte no que respeita às piscinas biológi-
cas de uso turístico. No país, existem aproximadamente 50 

Piscina biológica de uso turístico na Andaluzia. Perfeita comunhão entre o 
ambiente protegido de um parque natural e a zona de lazer turístico
(Valle del Arroyo Casas Rurales).
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destas instalações ecológicas (estas piscinas podem ser con-
hecidas através do site da Bio Piscinas – www.biopiscinas.pt/
ferias.php – que lista a rede Férias com Piscinas Biológicas). 
E como pode ser visto numa das reportagens desta edição, 
uma conceção da arquiteta paisagista Claudia Schwarzer 
foi recentemente reconhecida a nível internacional com a 
atribuição do Pondy Award da IOB (www.iob.ev.eu), a orga-
nização internacional dos profissionais de piscinas com tra-
tamento biológico. O projeto foi distinguido na categoria de 
piscinas de tratamento biológico para uso turístico e permi-
tiu que Portugal passasse a ostentar uma medalha de ouro 
internacional nesta matéria.

Este prémio foi entregue no contexto do 8.º Congresso Inter-
nacional das Piscinas de Tratamento Biológico, na cidade 
de Colónia, na Alemanha, o qual foi também o palco da 
apresentação de um estudo de Avaliação do Ciclo de Vida 
(ACV). Trata-se de uma técnica de análise e quantificação 
do impacto ambiental de um produto ou processo. Neste 
trabalho, foi comparada uma piscina convencional com uma 
piscina de tratamento biológico. Para revelar o resultado do 
estudo na linguagem de futebol: a piscina de tratamento 
biológico ganhou 5 a 1. O único inconveniente a registar 
foi a relativamente maior exigência em termos de área de 
implantação. As restantes categorias analisadas – gastos de 
recursos fósseis, fomento do efeito de estufa, acidificação do 
ambiente, eutrofização da água, cloreto na água – mostram 

um resultado favorável às piscinas de tratamento biológico. 
Ou seja, quem opta por uma piscina biológica toma uma 
decisão cinco vezes mais amiga do ambiente em compa-
ração com quem opta por uma solução convencional. Este 
estudo foi encomendado pela IOB e elaborado em confor-
midade com as normas ISO 14040 e 14044 pelo ifeu – Ins-
titut für Energie und Umweltforschung, de Heidelberg, na 
Alemanha, um organismo de reconhecida experiência na 
área da ACV.

o futuro é mais ecológico
Que o futuro dos banhos é mais ecológico, é também 
indicado pelo desenvolvimento deste tipo de construções 
nos Estados Unidos, a terra-mãe das piscinas. Neste país, 
durante muitos anos, não surgiu nenhuma piscina biológica, 
enquanto que, na Europa, estas já estavam a proliferar. Con-
tudo, desde há cerca de dois anos, a situação mudou drasti-
camente. Nasceram várias empresas dedicadas à construção 
de piscinas de tratamento biológico, muitas com ligação a 
empresas europeias experientes, e a primeira piscina de tra-
tamento biológico foi inaugurada na cidade de Minneapolis.

A produção sustentável de águas balneares, livres de cloro 
ou de outros desinfetantes, é biologia e limnologia aplicada. 
Processos biológicos complexos na matriz do biofilme no 
filtro contribuem para degradar moléculas complexas e res-
tringir ou eliminar microrganismos indesejáveis. As aqui-

Prazer ecológico de banho e polo de biodiversidade local.
Piscina biológica particular onde a zona de depuração por plantas

circunda a zona de banhos.
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culturas com macrófitas enriquecem a água com oxigénio e 
reduzem nutrientes tais como nitratos e fosfatos.

A produção de água de melhor qualidade em cada dia de 
uma longa temporada de uso da piscina biológica é baseada 
principalmente em processos biológicos. Por outras pala-
vras, uma piscina com água tratada biologicamente é um 
produto de base de princípios biológicos. Portanto, nós 
olhamos hoje para a indústria de piscinas de tratamento 
biológico como parte da chamada Bioeconomia.

Para a opinião pública, infelizmente, ainda não existe uma 
ideia clara sobre o carácter inovador e amigo do ambiente 

deste produto. Na verdade, não se conhece realmente o pro-
duto. Uma piscina biológica como alternativa ambiental-
mente amigável está como o carro elétrico para o carro com 
motor de combustão: a piscina biológica ainda não atingiu o 
grau de conhecimento que merece por parte do público em 
geral. Isso devia mudar o mais rapidamente possível!

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

Formas geométricas dominam esta piscina biológica de uso turístico no Minho
(Quinta do Minhoto).

Um ecossistema artificial oferece água de qualidade balnear
(Chão do Rio – Turismo de Aldeia).

Espetacular para quem encontra uma piscina biológica, perfeitamente inserida
na paisagem, como se estivesse lá desde sempre.

O design da piscina biológica da Quinta Vale Porcacho foi distinguido com o 
prémio Pondy Award como melhor mundial de uso turístico.
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Tratamento de Águas e Aplicações Industriais

Sistemas de doseamento
e controlo de piscinas

PoolBasic Evo/Evo+/Professional
Sistemas de doseamento com bomba peristáltica, com 
controlo proporcional para pH e Redox. Sistemas de do-
seamento temporizados de floculante. Equipamentos com 
controlo horário da recirculação e aquecimento da piscina.

Kontrol 800 Panel
Sistemas de medição compactos 
para pH, Cloro Livre, Cloro Total, 
Cloro Combinado, Bromo, Peróxido, 
Peracético, Ozono e Temperatura.
Comunicações MODBUS RTU.

Tekna Evo
Bombas  
doseadoras com 
controlo de pH, 
Redox, Cloro 
Livre, Peróxido 
de Hidrogénio, 
Ácido Peracético, 
etc..

Kontrol 500
Sistemas de  
medição e controlo

A qualidade da água de uma piscina  
baseia-se num tratamento químico  
adequado, para proporcionar uma higiene  
perfeita de forma segura.

A seko desenvolveu o controlo e medição  
automáticos para diversas aplicações  
de doseamento para piscinas privadas,  
hotéis e piscinas públicas.

O uso dos nossos sistemas de medição  
e doseamento garante uma concentração  
ótima dos produtos químicos.

A simplicidade de ajustamento e calibração  
dos nossos instrumentos facilita a sua  
instalação de acordo com as normas vigentes.

Uma ampla gama de sistemas de controlo,  
para cada variável e instalação, ajuda  
a desenvolver o sistema de controlo  
e doseamento adequado à sua instalação.

A seko, juntamente consigo, pode estudar  
e desenvolver a solução ideal para a sua  
instalação, de acordo com as suas exigências.

Seko Ibérica
Sistemas de Dosificación S.A.
C/Juan Ramón Jiménez, 4 Nave 1
08960 San Just Desvern - Barcelona (Espanha)
T. : +34 93.480.25.70 – F. : +34 93 480.25.71
Email: sekoiberica@sekoiberica.com
www.seko.com

SEKO PSH_Port_01_16.indd   1 1/4/2016   12:33:04



ESTUDOS E TENDÊNCIAS62

culturas com macrófitas enriquecem a água com oxigénio e 
reduzem nutrientes tais como nitratos e fosfatos.

A produção de água de melhor qualidade em cada dia de 
uma longa temporada de uso da piscina biológica é baseada 
principalmente em processos biológicos. Por outras pala-
vras, uma piscina com água tratada biologicamente é um 
produto de base de princípios biológicos. Portanto, nós 
olhamos hoje para a indústria de piscinas de tratamento 
biológico como parte da chamada Bioeconomia.

Para a opinião pública, infelizmente, ainda não existe uma 
ideia clara sobre o carácter inovador e amigo do ambiente 

deste produto. Na verdade, não se conhece realmente o pro-
duto. Uma piscina biológica como alternativa ambiental-
mente amigável está como o carro elétrico para o carro com 
motor de combustão: a piscina biológica ainda não atingiu o 
grau de conhecimento que merece por parte do público em 
geral. Isso devia mudar o mais rapidamente possível!

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

Formas geométricas dominam esta piscina biológica de uso turístico no Minho
(Quinta do Minhoto).

Um ecossistema artificial oferece água de qualidade balnear
(Chão do Rio – Turismo de Aldeia).

Espetacular para quem encontra uma piscina biológica, perfeitamente inserida
na paisagem, como se estivesse lá desde sempre.

O design da piscina biológica da Quinta Vale Porcacho foi distinguido com o 
prémio Pondy Award como melhor mundial de uso turístico.
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Embora se tenham feito muitos ensaios 
em piscinas com aplicação de bromo ou de 
iodo, a verdade é que os produtos à base 
de cloro se mantêm firmes na liderança 
da desinfeção da água. O uso de outras 
técnicas de desinfeção, como a aplicação 
de ozono, de radiação ultravioleta, etc., 
são consideradas sempre como um 
complemento à desinfeção à base de 
cloro. Obviamente que o cloro e derivados 
reagem com contaminantes da água 
originando subprodutos de desinfeção, 
alguns dos quais nocivos para a saúde 
dos banhistas. Daí advém o interesse no 
controlo apertado da concentração de 
cloro na água, no qual a medição em linha 
e controlo automático do doseamento 
de produtos ganham cada vez mais 
importância na gestão de uma piscina.

Controlo 
automátiCo

da ConCen-
tração de 

desinfetante 
no tratamento 

de água de 
pisCinas

Por: Vitorino de Matos Beleza, professor coordenador do 
Instituto Superior de Engenharia do Porto, na condição de 

aposentado; Sofia Fernandes, mestre em engenharia química
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1. introdução
A primeira tentativa conhecida para a desinfeção da água 
de piscina foi feita em 1904, numa piscina de Baltimore 
(EUA), onde se aplicou uma solução de sulfato de cobre. O 
principal objetivo desta aplicação consistiu na prevenção 
do desenvolvimento de algas, embora tivesse algum efeito 
nocivo sobre as bactérias. Foi na piscina da Universidade de 
Brown, Providence, Rhode Island, que pela primeira vez se 
aplicou, em 1910, uma solução de hipoclorito de cálcio para 
desinfeção da água. Em Outubro de 1923, no encontro anual 
da American Public Health Association, apresentaram-se as 
linhas mestras do processo de desinfeção da água de piscina, 
definindo os requisitos de controlo para a concentração de 
cloro, 0,2 mg/L Cl2 a 0,5 mg/L Cl2. Reconhecido o sucesso da 
aplicação, ela foi-se estendendo a outras piscinas norte-ame-
ricanas e da europa mais desenvolvida durante o terceiro 
e quarto decénios do século XX. Todavia, e durante este 
período, o tratamento por meio de cloraminas, hoje com-
postos indesejados na água da piscina, teve algum sucesso 
para facilitar a permanência do desinfetante na água e para 
reduzir as queixas dos banhistas.

No final da década de 1940, verificou-se que as hipóteses 
formuladas nos anos anteriores não eram sustentáveis e, 
assim, introduziu-se a cloragem ao ponto de rutura, isto é, 

com concentrações superiores à necessária para oxidar as 
cloraminas. Passaram-se, assim, a usar concentrações de 
cloro mais elevadas, introduziu-se a noção de cloro livre e 
combinado, e adotaram-se os denominados tratamentos de 
choque.

Embora se tenham feito muitos ensaios em piscinas com 
aplicação de bromo ou de iodo, a verdade é que os produtos 
à base de cloro se mantêm firmes na liderança da desinfeção 
da água de piscina. O uso de outras técnicas de desinfeção 
no correto tratamento de água de piscina, como a aplicação 
de ozono, de radiação ultravioleta, etc., é considerado sem-
pre como um complemento à desinfeção à base de cloro. 
Obviamente que o cloro e derivados reagem com conta-
minantes da água, originando subprodutos de desinfeção 
(SPD), alguns dos quais nocivos para a saúde dos banhistas. 
Daí advém o interesse no controlo apertado da concentração 
de cloro na água, no qual a medição em linha e o controlo 
automático do doseamento de produtos ganham cada vez 
mais importância na gestão de uma piscina.

2. o controlo da qualidade da água da piscina
O controlo imediato feito pelo operador e o controlo em 
linha são os fatores indispensáveis e que melhor garantem a 
qualidade do serviço prestado pelas piscinas aos seus clien-
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tes – os banhistas. O controlo realizado por entidades exter-
nas tem como objetivo principal verifi car que o controlo 
interno da água (e do ar) da piscina é fi ável e garantir aos 
seus utilizadores que as condições de prevenção da saúde 
estão garantidas.

O controlo em linha não é obrigatório, enquanto o reali-
zado pelo operador é imprescindível. Todavia, a introdução 
do controlo automático aumenta a fi abilidade do sistema e 
permite otimizar o uso de produtos químicos. Mesmo neste 
caso, a intervenção do operador é essencial, o que implica, 
pelo grau de complexidade do equipamento, o seu maior 
empenhamento e níveis de formação mais elevados.

Remonta a 1913 a primeira tentativa para determinar a con-
centração de cloro em linha. No processo experimentado 
media-se a corrente elétrica, por meio de um amperíme-
tro, produzida por reação do cloro com o hidrogénio num 
elétrodo de platina. Em 1927, técnicos da empresa Wallace 
& Tiernan Company construíram um aparelho que media 
em linha a concentração de cloro, pelo método da ortotoli-

dina, com um comparador que permitia que o controlador 
enviasse um sinal elétrico que atuava sobre uma válvula 
que regulava o caudal de cloro gasoso. Aparelho baseado 
no mesmo princípio foi desenvolvido, em 1934, pela Candy 
Filter Company. Em 1955, A Fisher & Porter e, mais tarde, 
a Hach produziram controladores baseados no mesmo 
método de análise que, por serem bastante mais robustos e 
fi áveis, resistiram até à introdução dos analisadores ampe-
rométricos na década de 1970. Mesmo assim, a Hach deu 
início, em 1980, à produção de analisadores em linha basea-
dos no método da DPD (acrónimo em inglês do composto 
N,N-dietil-p-fenilenodiamina), método esse que compete 
nos nossos dias com o amperométrico.

Um medidor em linha não dispensa o uso dos métodos de 
análise em bancada, quer os rigorosos quer os expeditos. 
Os métodos de ensaio em linha têm tendência para que os 
valores registados se afastem dos reais ao longo do tempo, 
obrigando a regulares verifi cações e calibrações. Em piscinas 
de uso público ou privado, a determinação manual pode ser 
feita com o apoio de comparadores de cor ou com fotocolo-

figura 1. Relação entre o cloro livre e o pH da água da piscina para garantir a concentração de 0,5 mg/l Cl2 de ácido hipocloroso.
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rímetros, sendo estes últimos muito importantes para apoio 
à verificação dos aparelhos instalados em linha. Além disso, 
nas piscinas de uso público, a presença periódica de um 
laboratório externo que faça medições com métodos acre-
ditados servirá para verificar o processo de medição usado 
pelo operador desde que as duas partes façam a análise em 
simultâneo na mesma amostra.

3. algumas considerações sobre a análise de cloro
Quando se adiciona à água cloro ou um derivado do cloro 
(hipoclorito de sódio ou de cálcio e clorocianuratos), uma 
parte reage com alguns compostos orgânicos e não está dis-
ponível para a desinfeção. O cloro disponível para a desin-
feção é denominado por cloro livre, correspondendo à soma 
das espécies químicas ácido hipocloroso e anião hipoclorito. 
Ambas inativam microrganismos, mas a primeira é bastante 
mais eficiente nesta função (cem vezes mais, segundo alguns 
autores) do que a segunda, atribuindo-se, portanto, ao ácido 
hipocloroso a denominação raramente usada de cloro ativo. 
Da totalidade do cloro adicionado, a parte que reage com 
compostos amoniacais e aminas produzindo cloraminas, 
pouco eficazes como desinfetantes, é expressa analitica-
mente como cloro combinado. O cloro total corresponde à 
soma do cloro livre e do combinado. Usando o método da 
DPD, determina-se o cloro livre e o total, obtendo-se por 
diferença entre os dois o cloro combinado.

Como se referiu, é importante que o ácido hipocloroso se 
encontre na água a desinfetar numa concentração aceitável. 
Por isso, a simples determinação do cloro livre não é sufi-
ciente para definir a eficiência do processo de desinfeção 
com cloro e seus derivados – também deve ser avaliado o 

pH. A relação entre o ácido hipocloroso e o anião hipoclo-
rito traduz-se pela seguinte equação química:

A reação representada pela Equação (1) é reversível e, no 
equilíbrio, é-lhe associada uma constante de equilíbrio Ka, 
que, a 25º C, tem o valor 2,95x10-8. A constante de equilíbrio 
relaciona as concentrações das espécies envolvidas na reação 
de acordo com a expressão:

Atendendo às definições do pH para soluções diluídas e de 
cloro livre, teremos:

 , donde   

3. Da Equação (2), obtém-se:

Resolvendo a Equação (4), obtemos:

Aceita-se que o valor de 0,5 mg/L Cl2 para a concentração de 
ácido hipocloroso é um valor aceitável para a desinfeção de 
água da piscina. Como o valor do pH para a água da piscina 
estabelecido pela circular normativa 14/DA de 21 de agosto 
de 2009 da Direcção-Geral da Saúde se deve manter entre 
6,9 e 8,0, pode-se determinar o cloro livre que pode garantir 
a concentração mínima de 0,5 mg/L Cl2 de ácido hipoclo-

(1)

(2)

(4);2.

(5)

(6)

(3);1.

Quadro 1. RelAçãO eNTRe O ClORO lIvRe e O pH
dA áGuA dA pIsCINA pARA GARANTIR A CONCeNTRAçãO
de 0,5 mG/l Cl2 de áCIdO HIpOClOROsO

pH Ácido hipocloroso, 
mg/L Cl2

Cloro livre,
mg/L Cl2

6,9
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,62
0,65
0,73
0,87
1,10
1,40
2,00
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roso em função do pH. Essa relação é traduzida no Quadro 1 
e no gráfi co da Figura 1. Por exemplo, se o pH da água da 
piscina estiver próximo de 7,6, a concentração de cloro livre 
deve ser, aproximadamente, de 1,0 mg/L Cl2.

Atualmente, os métodos para determinar a concentração de 
cloro ou de outros oxidantes em água podem ser agrupados 
da seguinte forma:

 − Potenciometria;
 − Amperometria;
 − Espetrofotometria;
 − Colorimetria;
 − Quimiluminescência;
 − Titulometria.

Destes métodos os mais comuns são:
 − Método colorimétrico e espetrofotométrico, baseado na 
adição de um reagente (comummente DPD) a um dado 
volume de amostra da água contendo cloro, dióxido de 
cloro, bromo, iodo ou ozono desenvolvendo-se uma colo-
ração púrpura, cuja intensidade se relaciona com a con-

centração de cloro livre, quer por comparação de cor quer 
por medição da radiação absorvida.

 − Sondas amperométricas, baseadas na técnica que mede a 
variação de corrente elétrica resultante da reação eletro-
química de redução ou oxidação de um composto ou ele-
mento, função da concentração do redutor ou do oxidante.

O método colorimétrico com a DPD para determinação da 
concentração está muito bem estabelecido desde que Palin 
o apresentou, em 1957. Em piscinas, usam-se, quase em 
exclusivo, ou comparadores ou fotocolorímetros, sendo que 
estes últimos têm tendência a ser preferidos à medida que o 
seu preço vai baixando. Para os cuidados a ter com o uso do 
equipamento de análise, recomendamos a leitura das pági-
nas 79-86 da referência bibliográfi ca 3.

4. processos mais comuns para medição de cloro
em linha
Dos métodos de análise de cloro atrás referidos, para 
medição em linha, predomina a utilização do método da 
DPD colorimétrico ou espetrofotométrico e o amperomé-

figura 2. esquema simplifi cado de um medidor em linha de cloro pelo método da dpd.
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trico. Admitimos que, num futuro próximo, o método da 
quimiluminescência venha a ocupar um lugar de destaque.

4.1. Analisadores colorimétricos em linha
O método da DPD para determinação da concentração de 
cloro em água é, há muitos anos, o mais simples, rápido, 
preciso e prático. Ele baseia-se na intensidade da cor de 
uma solução obtida por reação entre o cloro livre da amos-
tra com o DPD. O método é aplicado tanto em equipa-
mento elementar, como o comparador, como em apare-
lhos de análise mais complexos, como os espetrofotómetros 
(fotocolorímetros). No controlo manual da qualidade da 
água de piscina pode-se usar qualquer um dos dois, embora 
um fotocolorímetro apresente resultados mais precisos do 
que um comparador visual.

O método da DPD é aplicado a aparelhos de medida em 
linha, em que o procedimento é executado automatica-
mente. Um conjunto de tubos, pequenas válvulas e bombas 
peristálticas (Figura 2) conduzem quantidades determi-
nadas da água a analisar, do reagente contendo DPD e de 
uma solução tampão para a célula de medição, onde se dá o 
desenvolvimento da cor magenta. A radiação a 515 ou 530 
nm produzida pelo emissor do espetrofotómetro atravessa 
a lâmina da solução e é captada pelo detetor. O logaritmo 
decimal da razão entre a intensidade da radiação incidente e 
a intensidade da radiação emergente, absorvância, é propor-
cional à concentração de cloro. Logo que o autómato registe 
o valor medido, a solução é descarregada e enviada para 
esgoto. Em princípio, esta descarga não oferece problemas 
para o ambiente na medida em que a quantidade de reagen-
tes e produtos descarregados é insignificante.

4.2. Analisadores amperométricos em linha
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enxaguar-se com abundante água limpa;

064_071_Artigos_Tec_PIDH_01_16.indd   69 5/4/2016   16:40:27



ARTIGO TÉCNICO70

 −  Como a concentração de cloro livre é determinada pelo 
aparelho a partir do valor de ácido hipocloroso e do pH 
(ver Equação 2), existem no mercado dois tipos de equi-
pamento:

i) aqueles em que a amostra é tratada com um tampão 
de pH de modo a que este parâmetro tenha um valor 
aproximadamente constante, isto é, com variações infe-
riores a 0,2 unidades de pH. A solução tampão tam-
bém pode ser incorporada no próprio eletrólito, o que 
é desejável;
ii) os que medem o ácido hipocloroso na amostra tal 
e qual e necessitam de incluir um medidor de pH que 
fornece o seu valor para que o instrumento possa apre-
sentar o valor de cloro livre. Neste caso, é necessário 
calibrar frequentemente o medidor de pH porque os 
erros na sua determinação podem alterar significativa-
mente o real valor da concentração de cloro;

 − A precisão dos resultados obtidos num aparelho deste 
tipo depende, para além das variáveis atrás indicadas, do 
caudal da amostra junto ao sensor. Dependendo dos apa-
relhos, são vulgares caudais de amostra entre 4 e 20 L/min;

 −  As membranas do sensor de cloro têm que ser substituídas 
regularmente. Importa, pois, que sejam facilmente substi-
tuíveis e de baixo custo.

Para a escolha de um analisador de cloro devem-se seguir as 
seguintes etapas:

 −  Definir claramente as condições físico-químicas da água a 
controlar;

 −  Definir o método de desinfeção adotado no tratamento da 
água da piscina e a localização física do aparelho;

 −  Solicitar a fornecedores bem conhecidos e de reconhecida 
competência a apresentação de soluções;

 −  Fixar o intervalo para a concentração de cloro a medir, 
tendo em conta que ele deve ser o mais reduzido possível;

 −  Verificar se as características dos analisadores apresenta-
dos se adaptam à aplicação em causa;

 −  Verificar e comparar as principais especificações operati-
vas do equipamento;

 −  Identificar as principais diferenças entre o equipamento;
 −  Comparar os custos dos aparelhos e os correspondentes 
à substituição de membranas, eletrólito e elétrodos ou a 
própria sonda;

 −  Comparar as garantias dadas pelos potenciais fornecedores;
 −  Usando os critérios que se entendam como mais adequa-
dos, proceder à seleção do fornecedor.

Escolhido o analisador, ele deve ser instalado segundo os 
procedimentos do fornecedor, tendo em consideração a 
necessidade de o caudal da amostra e da sua pressão não 
virem a ter influência na medição. O aparelho deve ser ins-
talado próximo do ponto de amostragem e em local de fácil 
acesso para manutenção. Não deve ser esquecida a insta-
lação de uma torneira de amostragem próxima da sonda.

Durante o arranque, deve ser verificada a fiabilidade do equi-
pamento (demonstração inicial de capacidades) recorrendo 
aos procedimentos descritos no ponto 10 do “Method 334.0” 
da Environmental Protection Agency (EPA, Agência de Pro-
teção Ambiental dos Estados Unidos da América).

Resumidamente, o procedimento consiste em recolher 
amostras junto à sonda e, nelas, determinar a concentração 
de cloro por um método laboratorial (espectrofotometria ou 
titulação amperométrica), e os resultados obtidos devem ser 
comparados com os indicados pelo aparelho. Esta compa-
ração deve ser feita duas vezes por dia durante duas semanas.

O critério de aceitação deve ser o seguinte: a diferença entre 
o resultado obtido laboratorialmente e o valor em linha deve 
estar sempre dentro do intervalo ± 0,1 mg/L Cl2. Depois de 
duas semanas de teste com resultados positivos, o analisador 
está pronto para o cumprimento da sua missão.

Como rotina, e porque não existem soluções padrão de cloro 
para a calibração das sondas amperométricas, a verificação 
é sempre feita contra o resultado obtido em ensaio labora-
torial a uma amostra recolhida no próprio porta-sondas ou 
em torneira na linha de amostragem. Esta operação deve 
ser feita, pelo menos, quinzenalmente, mas em alguns casos 
pode ser semanal ou mesmo diária.

4.3. Comparação de tecnologias
Como a escolha de um aparelho pode apresentar alguma 
dificuldade para pessoas menos experientes, apresenta-se 
no Quadro 2 um conjunto de atributos que podem facilitar 
a decisão.

5. Conclusões
A maior parte das piscinas de uso público usa cloro e seus 
derivados na desinfeção da sua água. Para que a desinfeção 
se faça em boas condições, é necessário que se faça o con-
trolo das condições de desinfeção através da determinação 
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das concentrações de cloro livre e de cloro combinado. O 
controlo pode ser feito pelo operador recorrendo a com-
paradores ou fotocolorímetros por aplicação do método da 
DPD desenvolvido por Palin. Todavia, os desenvolvimentos 
técnicos dos últimos 20 anos fazem com que o equipamento 
de controlo e medição em linha seja cada vez mais acessível 
e mais fiável.

Para o controlo automático do cloro livre na água da pis-
cina, existem no mercado bons aparelhos que usam, quer o 
método colorimétrico quer o amperométrico, com predo-
mínio para o último. É importante sublinhar que o controlo 
em linha não substitui o manual; pelo contrário, eles são 
complementares, sendo sempre mais importante aquele que 
é realizado pelo operador.
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Quadro 2. COmpARAçãO eNTRe As CARACTeRísTICAs de ApARelHOs pARA A ANálIse em lINHA de ClORO

Método colorimétrico Método amperométrico

A FAVOR

•	 Não necessita de calibração(1) , apenas 
verificação;

•	 Boa precisão;
•	 Operação autónoma, pelo menos durante 30 

dias;
•	 Manutenção simples e previsível;
•	 Resultados independentes de variações do pH e 

da temperatura.

•	 Resposta rápida a variações da concentração de 
cloro;

•	 Não consome reagentes;
•	 Sem descarga de reagentes para esgoto;
•	 Compatível com alguns controladores multi-

parâmetros.

CONTRA

•	 Os reagentes devem ser substituídos de 30 em 
30 dias;

•	 É necessário gerir a descarga de reagentes;
•	 Não compatível com controladores digitais 

multi-parâmetros;
•	 Apenas efetua leituras pontuais de 2 1/2  em 2 

1/2 minutos.

•	 Resultados dependentes das variações de pH, 
temperatura, caudal de amostragem, pressão e 
concentração de cloro;

•	 Necessita de verificação.

(1)   A calibração é feita recorrendo a um método que inclui o uso de padrões de controlo.
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A Mosaicos Ezarri voltou a aceitar o desafio 
de combinar o design com um destino. 
Por um lado tratava-se de participar 
na adequação do espaço aquático ao 
local com a maior concentração de 
águas termais da europa. Por outro, era 
necessário garantir o fornecimento dos 
materiais dentro do prazo estabelecido, 
na ilha de São Miguel, no meio do Oceano 
Atlântico. A Mosaicos Ezarri superou a 
prova com distinção.

Furnas 
Boutique 

Hotel  
tHermal & 

spa,
o sedutor 

lado oBscuro 
dos mosaicos 

ezarri

Por:  Departamento Técnico da Mosaicos Ezarri
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Um grande projeto como é o Furnas Boutique Hotel – 
Thermal & Spa requer um amplo repertório de produtos e 
soluções que deem resposta a todas as necessidades da sua 
multiplicidade de espaços, ambientes e usos. A Mosaicos 
Ezarri oferece soluções para exteriores, interiores, ambientes 
secos e húmidos, pavimentos e revestimentos… que satis-
farão todas as necessidades técnicas e criativas.

Por este motivo, a Ezarri foi eleita para vestir o Furnas Bou-
tique Hotel, uma unidade de quatro estrelas localizada no 
Vale das Furnas, em São Miguel, num «lugar de uma beleza 
única onde se verifica a maior concentração de águas ter-
mais na Europa», como fica bem destacado em todas as 
informações oficiais das autoridades turísticas.

A Mosaicos Ezarri cumpriu com distinção o encargo rece-
bido. O estabelecimento hoteleiro conseguiu cumprir os 
seus prazos e, ao mesmo tempo, passou a ostentar um toque 
apelativo e chique, tanto mais que se trata de uma infraestru-
tura implantada na paisagem natural vulcânica e oceânica 
dos Açores. Desta forma, consegue-se oferecer, no seu con-
junto de águas termais, spa, piscinas exteriores e um recinto 
interior em mosaicos negros que infundem um lado sedutor 
e único ao conjunto, a vivência de uma experiência distinta, 
emoldurada pelo calor das qualidades dos mosaicos Ezarri.

De salientar ainda que a empresa serviu os desígnios aponta-
dos pelo arquiteto Miguel Saraiva, da Saraiva + Associados, 

e pela designer de interiores Nini Andrade da Silva, ambos 
reconhecidos pelas suas anteriores intervenções em hotéis 
emblemáticos localizados um pouco por todo o mundo. A 
equipa assumiu o desafio de manter o caráter original do 
antigo centro termal das furnas e convertê-lo num hotel do 
século XXI, com todas as comodidades que são exigidas a 
um estabelecimento deste nível, com valências como as pis-
cinas exteriores, interiores e o spa.

Com efeito, este espaço tranquilo foi renovado em 2015 e 
apresenta agora duas piscinas e um centro de spa e wellness. 
Os quartos apresentam uma decoração que combina com 
bom gosto influências modernas e tradicionais. O hotel apre-
senta piscinas termais cobertas e ao ar livre, um centro de fit-
ness e um espaço termal e de spa com 10 salas de tratamentos, 
camas flutuantes, shirodhara (massagem com óleos), duche 
Vichy, hidromassagem, sauna e hammam (banhos árabes).

Com a sua participação na recuperação do Furnas Boutique 
Hotel – Thermal & Spa, a Mosaicos Ezarri voltou a demons-
trar que dispões dos meios e de um leque de serviços espe-
cialmente concebidos para os grandes projetos.

Para mais informações:
Mosaicos Ezarri
Zubierreka Industrialdea, 58
20210 Lazkao, Guipuzkoa, Espanha
Tel.: +34 943 164 140 - www.ezarri.com
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Thermal & Spa requer um amplo repertório de produtos e 
soluções que deem resposta a todas as necessidades da sua 
multiplicidade de espaços, ambientes e usos. A Mosaicos 
Ezarri oferece soluções para exteriores, interiores, ambientes 
secos e húmidos, pavimentos e revestimentos… que satis-
farão todas as necessidades técnicas e criativas.

Por este motivo, a Ezarri foi eleita para vestir o Furnas Bou-
tique Hotel, uma unidade de quatro estrelas localizada no 
Vale das Furnas, em São Miguel, num «lugar de uma beleza 
única onde se verifica a maior concentração de águas ter-
mais na Europa», como fica bem destacado em todas as 
informações oficiais das autoridades turísticas.

A Mosaicos Ezarri cumpriu com distinção o encargo rece-
bido. O estabelecimento hoteleiro conseguiu cumprir os 
seus prazos e, ao mesmo tempo, passou a ostentar um toque 
apelativo e chique, tanto mais que se trata de uma infraestru-
tura implantada na paisagem natural vulcânica e oceânica 
dos Açores. Desta forma, consegue-se oferecer, no seu con-
junto de águas termais, spa, piscinas exteriores e um recinto 
interior em mosaicos negros que infundem um lado sedutor 
e único ao conjunto, a vivência de uma experiência distinta, 
emoldurada pelo calor das qualidades dos mosaicos Ezarri.

De salientar ainda que a empresa serviu os desígnios aponta-
dos pelo arquiteto Miguel Saraiva, da Saraiva + Associados, 

e pela designer de interiores Nini Andrade da Silva, ambos 
reconhecidos pelas suas anteriores intervenções em hotéis 
emblemáticos localizados um pouco por todo o mundo. A 
equipa assumiu o desafio de manter o caráter original do 
antigo centro termal das furnas e convertê-lo num hotel do 
século XXI, com todas as comodidades que são exigidas a 
um estabelecimento deste nível, com valências como as pis-
cinas exteriores, interiores e o spa.

Com efeito, este espaço tranquilo foi renovado em 2015 e 
apresenta agora duas piscinas e um centro de spa e wellness. 
Os quartos apresentam uma decoração que combina com 
bom gosto influências modernas e tradicionais. O hotel apre-
senta piscinas termais cobertas e ao ar livre, um centro de fit-
ness e um espaço termal e de spa com 10 salas de tratamentos, 
camas flutuantes, shirodhara (massagem com óleos), duche 
Vichy, hidromassagem, sauna e hammam (banhos árabes).

Com a sua participação na recuperação do Furnas Boutique 
Hotel – Thermal & Spa, a Mosaicos Ezarri voltou a demons-
trar que dispões dos meios e de um leque de serviços espe-
cialmente concebidos para os grandes projetos.

Para mais informações:
Mosaicos Ezarri
Zubierreka Industrialdea, 58
20210 Lazkao, Guipuzkoa, Espanha
Tel.: +34 943 164 140 - www.ezarri.com
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Um parceiro estratégico deu vida a uma rede da imprensa especializada de referência.
Revistas que, dia após dia, analisam e contam a história e a evolução do setor.

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

ITÁLIA
PISCINE OGGI

Mr. Roberto Maestrami
rmaestrami@ilcampo.it
www.piscineoggi.com

FRANÇA
L’ACTIVITÉ PISCINE
Mr. Michel Dupenloup
m.dupenloup@ed-messignac.com
www.cote-piscine-mag.com

INGLATERRA
POOL & SPA SCENE
Ms. Christina Connor
christina@poolandspascene.com
www.poolandspascene.com

ESPANHA
PISCINAS HOY

Mr. Eduard Lázaro
e.lazaro@onedrop.es
www.piscinashoy.es

RÚSSIA
BANBAS

Ms. Olga Chistyakova
banbas2012@yandex.ru

www.banbas.ru

International Pool & Spa Press Alliance

O MELHOR CAMINHO 
PARA ENTRAR NO MERCADO 
INTERNACIONAL DA PISCINA

ALEMANHA
SCHWIMMBAD+SAUNA
Mr. Marijan Lazic
lazic@fachschriften.de
www.schwimmbad.de
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Sensações que emocionam. Brilhos surpreendentes debaixo de água. Composições que são autêntica arte decorativa.
Infinitas cores e texturas, em constante movimento com a água, para ressaltar, para iluminar.

Assim são as piscinas ezarri: refinadas, belas, originais, ecológicas e resistentes.
Se deseja beleza natural para as suas piscinas, spas e zonas de wellness, ezarri oferece a gama mais completa.

Solicite o nosso catálogo Pool em:

www.ezarri.com/catalogos/es

Zubierreka Industrialdea, 58 20210 LAZKAO (Gipuzkoa) Espanha

T.: (+34) 943 164 140  F.: (+34) 943 884 066  info@ezarri.com
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Destaques e novidades do novo catálogo SCP Pool Portugal

Como o leitor já terá certamente 
podido testemunhar, a SCP é um dos 
operadores mais ativos no mercado das 
soluções profi ssionais para piscinas e 
spas. Esta dinâmica não deixa de se 
refletir no catálogo da empresa, com 
novidades e melhoramentos que se 
apresentam de seguida.

PoolCop, o futuro da gestão 
automatizada de piscinas
Apresenta-se como a única solução 
de automação que dá resposta, tanto 
às necessidades dos profissionais das 
piscinas como aos proprietários e utili-
zadores. PoolCop é uma resposta inte-
ligente capaz de gerir piscinas de A a 
Z e garantir água cristalina ao longo 
de todo o ano. Graças a uma válvula 
integrada totalmente automática, este 
equipamento permite um controlo 
total das piscinas a partir de um com-
putador, tablet ou smartphone.

Dado o exaustivo sistema de alertas 
e mapeamento integrado, o profi ssio-
nal pode agora proceder à supervisão 
e controlo de um conjunto alargado de 
piscinas em tempo real, sem que para 
isso tenha que estar no local. No caso 
de ser necessária qualquer intervenção, 
o supervisor da piscina terá logo uma 
noção precisa dos materiais, utensílios 
ou consumíveis necessários para a ope-
ração, antes de ser enviada a equipa de 

manutenção.
Este nível de 

conhecimento 
permite,  não 
só a supervisão 
das piscinas 
mas também 
da sua base de 
clientes, pro-
porcionando 

um serviço proactivo capaz de exceder 
as expectativas dos clientes, acrescen-
tando desta forma valor ao negócio e 
criando oportunidades de crescimento.

A SCP Europe tem conseguido uma 
rápida expansão e crescimento do 
PoolCop na Europa. O lançamento 
deste equipamento em Portugal gera 
iguais expectativas de crescimento e 
irá certamente deixar a sua marca no 
futuro da gestão de piscinas.

Novos equipamentos Davey 
lançados na Europa pela SCP
O fabricante australiano Davey apre-
sentou ao mercado europeu, através da 
SCP Europe, a nova bomba Silensor e o 
eletrolisador de sal EcoSalt.

Silensor é uma bomba com sistema 
de arrefecimento a água, que reduz o 
ruido e a vibração em cerca de 55 dB. 
Não necessita de ventilação, pelo que 
apresenta maior flexibilidade para o 
instalador, e foi concebida para uma 
vida longa, sem corrosão. Dispõe de 
um cesto de folhas extra grande com 
4,5 litros, proporcionando grandes 
intervalos entre limpezas, mas também 
se pode optar por um mais pequeno 
para o “Mercado de Cassete”.

Está protegida contra a falta de água, 
com corte automático para proteção 
e corte térmico integrado, sendo des-
necessário o interruptor de segurança 
separado. Este é um equipamento indi-
cado para piscinas de água salgada, dis-
ponível em modelos mono e trifásicos, 
com fl uxo de até 24 m3/h.

A tecnologia EcoSalt, comprovada 
com controlo Redox (ORP) integrado, 
apresenta-se como ideal para piscinas 
interiores, piscinas com cobertura e 
swimspas. Aqui destaca-se o controlo 
automático dos níveis de oxidante, que 
mantém a água desinfetada e saudável; 
a capacidade de gerar Cloro ou Bromo, 
ideal para swimspas; a fácil operação 
do tipo “configurar e esquecer”; e a 
sua indicação para piscinas até 60 m3 e 
swimspas até 8 m3.

Por último, a Davey convida o leitor a 
visitar o seu novo website (www.davey-
europe.eu), também em português.

Saunas e hammams à medida
Muitos dos modernos projetos de cons-
trução apresentam exigências extre-
mamente constrangedoras, sobretudo 
em termos de tempo de execução, que 
podem resultar em penalidades con-
tratuais demasiado onerosas. Para 
solucionar este problema, a SCP e a 
PCS disponibilizam conjuntamente o 
seu apoio em todas as fases de um pro-
jeto, desde o seu desenho inicial até à 

instalação no 
local. 
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A utilização dos perfi s 
PCS e das placas Del-
taboard garante uma 
execução em tempo 
mínimo e a elimi-
nação de muitos pro-
blemas em termos de 
qualidade relaciona-
dos com os trabalhos 
no local.

No caso das piscinas, 
os perfi s PCS podem ser 
usados para criar formas 
complexas em períodos 
mínimos, ficando a quali-
dade da instalação limitada 
à imaginação do projetista e, 
eventualmente, à capacidade de inves-
timento do proprietário. Os materiais 
facilitam as alterações ou modifi cações 
frequentes e foram estudados para 
apresentar grande eficiência térmica, 
crucial em todos estes casos.

A utilização das Deltaboards, pla-
cas de construção multiuso extre-
mamente leves, foi otimizada para 
todos os tipos de revestimento e a sua 
resistência à água faz com que se tor-

nem ideais em casos de 
exposição prolongada 
ou permanente.

Filtro SwimClear 
mono-cartucho
A Hayward apresenta 
os novos filtros mono-
cartucho como sendo os 
mais eficientes do mer-

cado. A empresa garante 
que o seu design com-

pacto e inovador per-
mitiu melhorar as capa-

cidades hidráulicas e as 
prestações destes fi ltros.

Como grandes vantagens, 
destacam-se a capacidade de fil-
tração de 20 micras a 25 micras; a 
manutenção fácil, com apenas um 
cartucho para limpar; a instalação 
fácil e rápida; a excelente hidráulica, 
que reduz as perdas de carga da ali-
mentação; e o seu design compacto.

Uma vez que não existe contra-
lavagem, conseguem-se várias 
poupanças, tanto na água como 
no aquecimento ou na utilização 
de produtos químicos, o que torna este 
fi ltro ideal para um eletrolisador, já que 
não há perda de sal. Graças à sua cuba 
resistente às intempéries, a instalação 
pode ser feita no exterior.

Gama Acti alargada com químicos 
biodegradáveis e componentes 
naturais
A Acti é uma gama completa de pro-
dutos de tratamento da água da SCP 
Europe que foi agora alargada com a 
introdução de químicos biodegradá-
veis, com componentes naturais, que 
permitem obter os melhores resultados 
de forma ecológica. Mais do que uma 
tendência, a efi ciência ambiental é uma 
necessidade que os mercados, mais 

tarde ou mais cedo, vão reconhecer. A 
Acti, atenta a esta preocupação, criou 
este novo conjunto de produtos que 
dão uma resposta direta às solicitações 
ambientais dos consumidores.

Paralelamente, para ajudar os pro-
fi ssionais no seu dia-a-dia, a Acti dis-
ponibiliza um soft ware online (www.
acti-chemical.com/pt-pt/) que os uti-
lizadores poderão experimentar por 
30 dias.

Aqui, poder-se-á encontrar a gama 
completa de tratamento da água, uma 
abordagem didática à manutenção da 
água da piscina ou spa, recomendações 
de manutenção, fi chas práticas de tra-
tamento de água e conselhos de utili-
zação dos produtos. Um perito douto-
rado em química estará disponível para 
responder a perguntas.

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

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

Mais informação
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Fluidra apresenta os destaques da sua oferta para 2016

Com o início de um novo ano, todos os operadores de 
referência do mercado procedem ao lançamento de novos 
produtos e ao melhoramento das suas soluções mais popula-
res. Vejamos então quais os 
destaques da família Astral-
Pool que se nos apresentam.

Filtro NanoFiber
Trata-se de um fi ltro para pis-
cinas residenciais até 90 m3, 
com válvula incluída e com 
uma elevada capacidade de 
filtração, de 5 microns a 8 
microns. Contém um ino-
vador material fi ltrante com 
rede de nanofi bras que não 
permite a incrustação da 
sujidade, permitindo assim 
uma melhor qualidade da 
água. Depois da lavagem, 
recupera-se toda a capacidade e caudal. Inclui ainda a função 
de autolimpeza e possui dimensões bastante reduzidas, 
características bastante apreciadas atualmente.

Além destes argumentos, destaque ainda para a facilidade 
de utilização; fi abilidade; menor consumo de água; qualidade 
da água fi ltrada mais elevada; dimensão compacta; facilidade 
de limpeza, com função de autolimpeza; compatibilidade 
com outros equipamentos de fi ltração e bombas existentes; e 
para os meios fi ltrantes de substituição.

De salientar ainda o caudal de 10 m3/h a 18 m3/h, a tem-
peratura máxima de 40º C, as ligações de duas polegadas e o 
manómetro com pressão máxima de 2,5 bar.

Bomba centrífuga Kivu
Kivu é uma bomba de plástico de alta efi ciência para piscinas 
públicas que trabalham a 1500 rpm, e está disponível em 
seis modelos de potência de 3 CV a 15 CV. Das característi-

cas deste equipamento, desta-
que para o baixo nível 

sonoro,  de 70 
dBA; a efi ciên-

cia hidráu-
lica sem pré-
- f i l t ro  d e 

85% (segundo a norma ISO 9906); e o empanque mecânico 
de alta qualidade para trabalhar com água salgada.
As bombas de 3 CV, 4 CV e 5,5 CV são autoaspirantes e as 
bombas de 7,5 CV, 10 CV e 15 CV são centrífugas. Apre-
sentam motores de alta efi ciência (IE3), com eixo standard, 
compatível com qualquer fabricante.

Estamos perante uma bomba com certifi cação GS, forne-
cida com pré-fi ltro (em duas embalagens: bomba+pré-fi ltro).

Electrólise de sal e controlo de parâmetros de análise 
para piscina privada
Um equipamento muito simples e intui-
tivo, com reduzida dimensão, que incor-
pora todos os componentes necessários 
para uma correta instalação é outra das 
novidades que a Fluidra apresenta ao 
mercado este ano.

O Control Basic Next foi especial-
mente desenhado para o controlo 
automático dos níveis de pH ou 
Redox, sendo que o mesmo equipa-
mento tem ambas as funcionalidades, 
dependendo do tipo de utilização que 
se lhe quiser dar.

Como características técnicas gerais 
destacam-se o sistema de controlo e 
doseamento automático de pH ou Redox; o intervalo de 
medição de 0 a 14 (pH), de 0 mV a 1000 mV (Redox); a 
inclusão de um kit completo de instalação, composto por 
elétrodo de pH ou Redox (segundo o modelo), porta-sondas, 
soluções padrão, tubos de aspiração e impulsão e racores, 
tanto de aspiração como de impulsão.

Apresenta-se montado em carcaça de ABS com IP65 e dis-
põe de um ecrã digital de leitura de valores de pH ou Redox, 
assim como de entrada on/off  remota (230 V), mantendo o 
ecrã aceso para calibração e programação.

cas deste equipamento, desta-
que para o baixo nível 

sonoro,  de 70 
dBA; a efi ciên-

lica sem pré-

Fluidra Portugal
Tel.: 214 444 720
www.fl uidra.pt

Mais informação
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Sistema automático de medição e dosagem

A Hanna Instruments anunciou o 
lançamento nacional do seu novo sis-
tema automático de medição e dosa-
gem de pH e Cloro BL121, desenvol-
vido especifi camente para o tratamento 
e controlo da qualidade da água em 
piscinas e spas.

O BL121 oferece várias característi-
cas avançadas, integrando um contro-
lador com dosagem proporcional inte-
ligente (primazia do pH sobre o cloro), 
limites de alarme para controlo de 
sobredosagem (programável de acordo 
com as dimensões da piscina), registo 
automático de todas as medições a cada 

10 segundos e exportação de dados 
através de porta USB. Este sistema 
integra também um elétrodo digital 
três-em-um, exclusivo da Hanna Ins-
truments, para medição pH/Redox/
Temperatura, com entrada diferencial.

O sistema BL121 é muito simples e 
rápido de instalar, e está disponível em 
duas versões, uma versão base e uma 
versão com célula de fl uxo e pré-mon-
tagem em painel.

No mercado desde março de 2016, 
este equipamento poderá ser adquirido 
diretamente à Hanna Instruments Por-
tugal ou através do seu website.

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

Mais informação

Novos decks compósitos e soluções de proteção para madeiras naturais

A Fiberon complementou a sua gama de 
decks compósitos tradicionais com um 
novo produto com faces com “película 
de alta resistência” e com proprieda-
des únicas anti-mancha. Com recurso 
à tecnologia PermaTech, tecnologia 
de coextrusão que permite obter uma 
película superfi cial altamente resistente 
e completamente soldada ao núcleo, 
foi possível melhorar a durabilidade e 
assegurar a resistência às manchas e ao 
envelhecimento da cor. As grandes van-
tagens deste tipo de deck são o facto de 
dispensarem qualquer tipo de manu-
tenção, sendo apenas necessária uma 
limpeza ocasional com sabão e água, 
e de apresentarem garantias para uso 

doméstico contra 
manchas e enve-
lhecimento pre-
coce da cor até 25 
anos, de acordo 
com as suas várias 
referências. Des-
tacam-se ainda a 
possibilidade de 
fi xação visível, a resistência a mosqui-
tos e térmitas, a resistência às intempé-
ries e o seu caráter sustentável.

Proteção das madeiras naturais 
com a gama xylazel
É importante proteger e conservar a 
madeira natural de forma a prolongar o 
seu valor. A ausência de proteção pode 
resultar em danos irreversíveis na sua 
estrutura e, dessa forma, em grandes 
prejuízos. Para dar resposta a esta neces-
sidade do mercado, a J. Pinto Leitão des-
taca a gama xylazel, composta por vela-
turas, óleo e protetor de madeiras, a qual 
inclui duas soluções à base de água, logo, 

mais ecológicas. 
Tratam-se de produtos de proteção de 
larga duração com acabamento deco-
rativo para madeiras expostas às intem-
péries, um óleo de teka para madeiras 
interiores e exteriores e um produto de 
proteção de larga duração com acaba-
mento decorativo para pavimentos de 
madeira de aplicação exterior.

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

Mais informação
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Certikin apresenta novos produtos ao mercado

A Certikin dispõe de várias 
novidades para o ano de 2016, 

das quais se destacam a 
nova gama de aspiradores 
Typhoon, os acessórios 
de encastrar em preto e 
cinzento e as bombas de 
calor STARLine.

Nova gama
de aspiradores e 

equipamento de tanque 
A gama de aspiradores Typhoon 

que, como enfatiza a empresa, reúne toda a 
fi abilidade e garantia dos produtos Certikin com 

os maiores avanços tecnológicos do mercado, garante uma 
piscina limpa da maneira mais efi caz, efi ciente e cómoda. O 
sistema de navegação inteligente GYRO e a inovadora pla-

taforma Dual, que une no mesmo bloco 
um motor de aspiração 

e dois motores de 

tração, são grandes mais-
valias da gama Typhoon, 
na qual se destacam os 
modelos Top 3DUO, Top 4DUO, Top 5DUO e Top 7DUO.

Outro destaque da marca passa pela comercialização de 
vários acessórios de encastrar, de cor preta e cinza, que abrem 
espaço a novas opções e soluções de decoração das piscinas.

O conforto e poupança das bombas de calor StarLine
Também novidade no mercado é a comercialização das bom-
bas de calor StarLine. Trata-se da bomba de calor mais ven-
dida no Norte da Europa nos últimos anos. Esta apresenta-se 
como uma forma económica de prolongar a época balnear e 
trabalha até 0º C de temperatura de ar. As suas características 
apontam-na como ideal para manter a água a uma tempe-
ratura constante, seja com calor ou frio. É muito silenciosa 
(desde 50 dB(A) a 1 m de distância), dispõe de controlo digi-
tal, fl uído refrigerante R410a e carcaça de ABS.

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

Mais informação

Gama de saunas exteriores para jardim

A Aqua Pool Portugal vai apresentar uma nova gama de 
saunas exteriores em forma de barril para jardim, que se 
anunciam como uma fonte termal terapêutica para o corpo 

e a mente. O equipamento, que pode ser colocado no 
interior ou no exterior, está disponível nas dimensões de 
120 x 185 x 200 cm, para duas, quatro e seis pessoas. Estas 
novas soluções para o mercado de wellness, que se encon-
tra em franco desenvolvimento, apresentam um conjunto 
de benefícios para a saúde, e a sua localização no exterior 
não apresenta qualquer prejuízo para o ambiente.

Aqua Pool Portugal
Tel.: 938 365 158/212 102 333
www.revipool.com

Mais informação

que, como enfatiza a empresa, reúne toda a 
fi abilidade e garantia dos produtos Certikin com 
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Piscinas Waterair apresentam a sua grande novidade
para 2016, o modelo Elsa

Contemporânea, com formas livres e linhas refi nadas que resultam num design 
moderno e elegante. É desta forma que a Waterair apresenta a sua nova piscina 
Elsa. A escada integrada Enjoy é um dos grandes argumentos deste modelo, que 
junta as vantagens dos numerosos modelos Waterair: área de natação otimizada 
pela posição das escadas integradas na lateral; intemporal, de forma simples e 
moderna, adaptável a todos os tipos de ambiente; com minimização de ângulos, 
o que facilita a manutenção da piscina graças a uma circulação de água ideal.

A escada Enjoy inclui dois espaços sentados confortáveis em cada um dos seus 
lados, os quais podem incorporar dois injetores dorsais. Contudo, os utilizado-
res também podem sentar-se nas escadas centrais, dada a sua largura, o que faz 
da Enjoy um espaço de lazer.

Como opção, poderá instalar-se o sistema Escalight, com posto por seis leds 
posicionados no centro das escadas no caminho de acesso à piscina, criando um 
ambiente luminoso e facilitando o acesso noturno.

A piscina Elsa está disponível em oito formatos, de 6,43 m a 10,51 m de com-
primento; com uma versão corredor de natação, para os utilizadores mais des-
portivos; e com a possibilidade de as escadas poderem ser localizadas nas quatro 
extremidades arredondadas.

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

Mais informação

Avaliação de satisfação e lealdade NPS está no e@sport

O Net Promoter Score (NPS) tem como 
propósito inovar na cultura das pesqui-
sas de pós-vendas e de prestação de ser-
viços, permitindo às empresas avaliar a 
satisfação e lealdade dos seus clientes.

Ao contrário dos outros modelos de 
satisfação, extremamente longos e abor-

recidos, o NPS limita-se a uma única 
questão – numa escala de 0 a 10, como 
recomendaria o nosso ginásio a um 
amigo ou colega?

A recolha de respostas é simples e, 
facilmente, conseguimos um retrato 
importante da nossa instalação.

No início de 2015, a Cedis lançou 
o NPS nos seus serviços, nos periféri-
cos onde existe uma interação direta 
do sócio (check in, secretaria automá-
tica, ou mesmo no portal do e@sport). 
Trata-se de um aplicativo que repre-

senta certamente uma mais-valia na 
gestão de instalações desportivas e com 
o qual a Cedis tenciona manter-se na 
vanguarda em Portugal, no que res-
peita à tecnologia de gestão desportiva.

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

Mais informação
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trabalha até 0º C de temperatura de ar. As suas características 
apontam-na como ideal para manter a água a uma tempe-
ratura constante, seja com calor ou frio. É muito silenciosa 
(desde 50 dB(A) a 1 m de distância), dispõe de controlo digi-
tal, fl uído refrigerante R410a e carcaça de ABS.

Certikin
Tel.: 219 154 690
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Gama de saunas exteriores para jardim

A Aqua Pool Portugal vai apresentar uma nova gama de 
saunas exteriores em forma de barril para jardim, que se 
anunciam como uma fonte termal terapêutica para o corpo 

e a mente. O equipamento, que pode ser colocado no 
interior ou no exterior, está disponível nas dimensões de 
120 x 185 x 200 cm, para duas, quatro e seis pessoas. Estas 
novas soluções para o mercado de wellness, que se encon-
tra em franco desenvolvimento, apresentam um conjunto 
de benefícios para a saúde, e a sua localização no exterior 
não apresenta qualquer prejuízo para o ambiente.
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Tel.: 938 365 158/212 102 333
www.revipool.com

Mais informação

que, como enfatiza a empresa, reúne toda a 
fi abilidade e garantia dos produtos Certikin com 

078_085_Mercado_PIDH_01_16.indd   82 5/4/2016   16:48:36

MERCADO 83
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Contemporânea, com formas livres e linhas refi nadas que resultam num design 
moderno e elegante. É desta forma que a Waterair apresenta a sua nova piscina 
Elsa. A escada integrada Enjoy é um dos grandes argumentos deste modelo, que 
junta as vantagens dos numerosos modelos Waterair: área de natação otimizada 
pela posição das escadas integradas na lateral; intemporal, de forma simples e 
moderna, adaptável a todos os tipos de ambiente; com minimização de ângulos, 
o que facilita a manutenção da piscina graças a uma circulação de água ideal.

A escada Enjoy inclui dois espaços sentados confortáveis em cada um dos seus 
lados, os quais podem incorporar dois injetores dorsais. Contudo, os utilizado-
res também podem sentar-se nas escadas centrais, dada a sua largura, o que faz 
da Enjoy um espaço de lazer.

Como opção, poderá instalar-se o sistema Escalight, com posto por seis leds 
posicionados no centro das escadas no caminho de acesso à piscina, criando um 
ambiente luminoso e facilitando o acesso noturno.
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extremidades arredondadas.

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

Mais informação

Avaliação de satisfação e lealdade NPS está no e@sport

O Net Promoter Score (NPS) tem como 
propósito inovar na cultura das pesqui-
sas de pós-vendas e de prestação de ser-
viços, permitindo às empresas avaliar a 
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recidos, o NPS limita-se a uma única 
questão – numa escala de 0 a 10, como 
recomendaria o nosso ginásio a um 
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facilmente, conseguimos um retrato 
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o NPS nos seus serviços, nos periféri-
cos onde existe uma interação direta 
do sócio (check in, secretaria automá-
tica, ou mesmo no portal do e@sport). 
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senta certamente uma mais-valia na 
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o qual a Cedis tenciona manter-se na 
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Gama completa de spas com acabamentos em painéis de madeira

A Roca, empresa especialista na pro-
dução e comercialização de soluções 
para o espaço de banho, apresenta a 
nova gama de spas Broadway, com 
dois acabamentos à escolha e elegantes 
painéis de madeira.

Disponíveis em diferentes formas, 
tamanhos e acabamentos, os spas da 
Roca podem ser instalados, tanto ao ar 
livre como dentro de casa, de acordo 
com as necessidades e preferências dos 
consumidores.

Composta por quatro modelos dife-
rentes (Broadway, Broadway Family, 
Broadway Compact e Broadway 
Round), esta gama de spas combina 
massagem de água e massagem de ar. 
Está disponível em dois acabamentos, 
branco e azul oceano, e tem uma capa-
cidade máxima para cinco pessoas. 
Os diferentes modelos são revestidos 
por elegantes painéis de madeira, con-
jugando elegância e conforto, num 
espaço criado para proporcionar ao 
utilizador uma experiência única na 
sua própria casa.

Todos os spas Roca são autopor-
tantes e estão equipados com cober-
tura térmica e luz subaquática, sendo 
que os modelos Broadway, Broadway 
Family e Broadway Compact incluem 
três apoios de cabeça que potenciam 
o relaxamento e bem-estar. A sua área 
de implantação varia consoante o 
modelo escolhido e a instalação deve 
prever uma área técnica para os vários 
equipamentos.

Roca Portugal
Tel.: 213 404 260
www.pt.roca.com

Mais informação

Sistemas de cloração salina modular para todo o tipo de piscinas

A BSPool deu mais um passo na inovação dos seus sistemas 
de cloração salina, tanto para piscinas domésticas como para 
as públicas e comerciais. Em 2016, todos os seus modelos são 
substituídos por novos equipamentos com mais prestações 
e opções. Daqui se destaca a aposta no conceito EVo no que 
respeita aos equipamentos privados.
O conceito EVo nasce da necessidade sentida pela BSPool de 
formar os utilizadores para que estes vão adquirindo, pouco 
a pouco, competências na utilização de sistemas de eletrólise 
para o tratamento da água da piscina, podendo controlar 
mais parâmetros com o mesmo equipamento. Com um só 
equipamento EVo, cujas produções vão desde os 10 g/h até 
aos 150 g/h, é possível ter um clorador salino desde o modelo 
básico até um totalmente automatizado e com gestão domó-
tica Ey-Pools. O utilizador só terá que adquirir os kits para 
manter atualizado o seu equipamento.
A BSPool criou quatro gamas: EVo Basic é um equipamento 
de arranque que trabalha como clorador e gere a filtração, o 
controlo da coberta automática, etc.; o EVo Advanced junta 
ao modelo anterior o kit ORP (redox) para automatizar a 
produção dos equipamentos; o EVo Auto, além de juntar 
o ORP, controla o pH com doseamento, permitindo total 
automatização da piscina; o EVo Connect gere toda a piscina 
a partir do computador ou dispositivo móvel através do sis-
tema Ey-Pools em tempo real. 

Todos os equipamentos man-
têm as caraterísticas distintivas 
da BSPool, como células LLC 
desenhadas e fabricadas pela 
BSV em Barcelona; as fontes 
de alimentação comutadas 
que permitem poupança de 
energia e menor peso e aque-
cimento dos equipamentos; 
ou um novo desenho de caixa 
(IP65) para maior proteção 
dos componentes eletrónicos.
Os equipamentos EVo inclu-
em novas opções como a visão 
e gestão da filtração através da temperatura da água; leitura 
exata do teor de sal na água em gramas; tempo de vida da 
célula; automatização através da leitura de cloro livre (ppm); 
e gestão de uma saída de relé para a filtração.

Irrimac
Tel.: 212 388 260
www.irrimac.pt

Mais informação
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Soluções de reciclagem da água de backwash

Todos concordaremos que a qualidade 
da água e o custo de manter os seus 
parâmetros de acordo com a legislação 
em vigor são das principais preocu-
pações dos gestores de uma piscina. 
Esta preocupação é comum a qualquer 
piscina, seja municipal, de um hotel ou 
de um fitness club. 

Existem exigências sanitárias impos-
tas por lei que induzem custos ambien-
tais e financeiros significativos, mas jus-
tificados por questões de saúde pública, 
sendo, por isso, incontornáveis.

Por isso, é prioritário falarmos sobre 
a reciclagem da água rejeitada na lava-
gem dos filtros de piscinas. É prioritá-
rio por questões económicas, já que a 
sustentabilidade económico-financeira 
de uma piscina não é tarefa fácil, mas 
também porque “deitar água para o 
esgoto” tem um impacto significativo 
do ponto de vista ambiental.

De facto, a água potável é um bem 
escasso. Nos países desenvolvidos 
consideramos a água potável garan-
tida e, por isso desperdiçamo-la sem 
remorsos, mas no mundo inteiro pra-
ticamente 1000 milhões de pessoas não 
tem acesso a água potável. Por outro 
lado, sendo a água cara, rejeitá-la é iló-
gico do ponto de vista ambiental, mas 
também do ponto de vista económico.

Tomemos com exemplo uma pis-
cina de 25 m x 12,5 m com cerca de 
500 m3 de capacidade e com uma “utili-
zação normal”. Esta piscina necessitará 
de uma reposição diária de água que 
deverá ser obrigatoriamente de 2% a 
3% do volume total da piscina. Assim 
sendo, estamos a falar de 10 m3 a 15 m3 
de água que teremos que rejeitar dia-
riamente, o que significa cerca de 5500 
m3/ano de água literalmente atirada 
para o esgoto.

Este volume poderá representar um 
custo anual aproximado de 12 500 €. 
Por outro lado, a água reposta para 
compensar entra fria no sistema, o 
que implica que gastemos energia a 
aquecê-la. Paralelamente, acabámos 
de desperdiçar água com temperatu-
ras entre 28º C e 32º C. Já que falamos 
de custos, para se ter uma ideia, para 
aquecer 15 m3 de água com gás, de 15º 
C para 32º C, precisamos de consumir 
cerca de 263 kW de energia por dia, o 
que pode representar um custo de cerca 
de 5759 €/ano. A nossa fatura anual, só 
da rejeição de água, pode chegar facil-
mente aos 18 000 €. A este valor acres-
cem os danos ambientais da rejeição de 
água que podemos reaproveitar.

Tratamento económico e seguro da 
água de backwash
Facilmente se compreende que todos 
os esforços são bem-vindos no sentido 
de pouparmos água, e é precisamente 
neste contexto que entra a reciclagem 
de água de backwash, nome dado à 
inversão do sentido da água no cir-
cuito hidráulico dos filtros, feita com 
o objetivo de fazer a limpeza do meio 
filtrante, normalmente areia.

Esta lavagem é necessária, e a água 
com que é feita, sendo contaminada 
química e biologicamente, em vez de 
ser encaminhada para o esgoto, sem tra-
tamento, pode ser tratada de forma a ser 
reaproveitada e reutilizada na piscina 
ou destinada a rega ou águas sanitárias.

Os equipamentos Ufox, da marca de 
origem alemã Evoqua, permitem de 
forma segura e económica fazer o tra-
tamento da água rejeitada no backwash, 
garantindo que esta não será desper-
diçada. Representados em Portugal 
pelo grupo Cimai, estes equipamentos 

compactos, segu-
ros e completa-
mente automá-
ticos, processam 
as várias fases do 
tratamento da 
água rejeitada: 
s e d i m e nt a ç ã o, 
pré-filtração, ultrafiltração e desinfeção.

Existem dois modelos disponíveis, 
Ufox 10 e Ufox 20, com capacidades de 
tratamento de água até 10 m3 e 20 m3, 
respetivamente. O primeiro permite o 
reaproveitamento integral na piscina, 
por retorno ao tanque de compensação. 
Com o Ufox 20, metade da água tratada 
pode retornar ao tanque de compen-
sação e o restante fica disponível para 
uso na rega ou águas sanitárias.

A Cimai recomenda, para qualquer 
projeto de reaproveitamento de água, 
uma avaliação prévia dos custos de 
exploração de cada piscina, para se 
determinar o efetivo retorno do inves-
timento.

Estes equipamentos tiveram grande 
aceitação no mercado francês, o maior 
europeu de piscinas públicas, que foi 
também um dos primeiros a aderir a 
medidas de sustentabilidade na uti-
lização da água. Os grandes fatores de 
sucesso dos Ufox são a redução consi-
derável dos custos de exploração da pis-
cina; o facto de serem “amigos do utili-
zador” e automáticos na sua operação e 
diagnóstico; e a sua dimensão compacta.

Grupo Cimai
Tel.: 219 818 440
www.grupo-cimai.com

Mais informação
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de uma reposição diária de água que 
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riamente, o que significa cerca de 5500 
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Este volume poderá representar um 
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aquecer 15 m3 de água com gás, de 15º 
C para 32º C, precisamos de consumir 
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de 5759 €/ano. A nossa fatura anual, só 
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Tratamento económico e seguro da 
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de pouparmos água, e é precisamente 
neste contexto que entra a reciclagem 
de água de backwash, nome dado à 
inversão do sentido da água no cir-
cuito hidráulico dos filtros, feita com 
o objetivo de fazer a limpeza do meio 
filtrante, normalmente areia.

Esta lavagem é necessária, e a água 
com que é feita, sendo contaminada 
química e biologicamente, em vez de 
ser encaminhada para o esgoto, sem tra-
tamento, pode ser tratada de forma a ser 
reaproveitada e reutilizada na piscina 
ou destinada a rega ou águas sanitárias.

Os equipamentos Ufox, da marca de 
origem alemã Evoqua, permitem de 
forma segura e económica fazer o tra-
tamento da água rejeitada no backwash, 
garantindo que esta não será desper-
diçada. Representados em Portugal 
pelo grupo Cimai, estes equipamentos 

compactos, segu-
ros e completa-
mente automá-
ticos, processam 
as várias fases do 
tratamento da 
água rejeitada: 
s e d i m e nt a ç ã o, 
pré-filtração, ultrafiltração e desinfeção.

Existem dois modelos disponíveis, 
Ufox 10 e Ufox 20, com capacidades de 
tratamento de água até 10 m3 e 20 m3, 
respetivamente. O primeiro permite o 
reaproveitamento integral na piscina, 
por retorno ao tanque de compensação. 
Com o Ufox 20, metade da água tratada 
pode retornar ao tanque de compen-
sação e o restante fica disponível para 
uso na rega ou águas sanitárias.

A Cimai recomenda, para qualquer 
projeto de reaproveitamento de água, 
uma avaliação prévia dos custos de 
exploração de cada piscina, para se 
determinar o efetivo retorno do inves-
timento.

Estes equipamentos tiveram grande 
aceitação no mercado francês, o maior 
europeu de piscinas públicas, que foi 
também um dos primeiros a aderir a 
medidas de sustentabilidade na uti-
lização da água. Os grandes fatores de 
sucesso dos Ufox são a redução consi-
derável dos custos de exploração da pis-
cina; o facto de serem “amigos do utili-
zador” e automáticos na sua operação e 
diagnóstico; e a sua dimensão compacta.

Grupo Cimai
Tel.: 219 818 440
www.grupo-cimai.com

Mais informação
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Formação e saberes
em desporto, educação
física e lazer

Por:    Rui Resende, Alberto Albuquerque 
e A. Rui Gomes

Está o desporto jovem demasiado 
dominado pelos adultos para que 
exista um treino das competências de 
vida? Um treinador com visão clara e 
liderança forte pode fazer a diferença 
no sucesso da equipa. Há um conflito 
entre o que propõe o professorado de 
Educação Física e o que desejam os 
estudantes. Na década de 1970 havia, 
ainda, a compreensão de que para se 
ser professor de Educação Física era 
fundamental experiência da prática de 
atividades físicas ou desportivas. Os 
serviços prestados pelos ginásios são 
especializados e, como tal, exigem pre-
paração profissional adequada. Estas 
são algumas das questões tratadas ao 
longo de 21 capítulos por especialistas 
portugueses, espanhóis, canadianos
e brasileiros.

Visão & Contextos
Tel.: 217 540 191
www.omniservicos.pt
ISBN: 9789899939936

Cardioplay

Por:  António Vasconcelos Raposo

Trata-se de uma proposta de trabalho 
a desenvolver em health clubs, devi-
damente testada e aplicada. O autor, 
a partir das bases científicas do treino 
desportivo, desenvolve exemplos de 
sessões. De fácil leitura, constitui-se 
como um manual para a intervenção 
dos instrutores de fitness. Sobre esta 
obra escreve José Luis Costa, ex-pre-
sidente da AGAP: «A divulgação do 
conceito de CardioPlay através do pre-
sente livro permite ao Professor Antó-
nio Vasconcelos Raposo, com o seu 
conhecimento científico e experiência 
concretizados num trabalho sistemático 
e eficaz, promover as boas práticas num 
mercado que se deseja credível, em que 
o servir com qualidade beneficia quem 
confia na excelência da prestação de 
serviços pelos profissionais».

Visão & Contextos
Tel.: 217 540 191
www.omniservicos.pt
ISBN: 9789899939929

Crónicas do presidente 
2012-2015

Por: José Júlio Vale de Castro

Esta publicação assinala o final de 
mandato da direção liderada por José 
Júlio Vale de Castro e inclui todas as 
crónicas assinadas pelo presidente da 
associação durante o triénio 2012-
2015. Da sua consulta podemos tirar 
informações sobre a história recente 
do setor da atividade física e desporto, 
quer leiamos para estudo quer para 
simplesmente lembrar momentos 
marcantes como a questão do IVA 
dos ginásios, a presença no Conselho 
Nacional do Desporto, a realização dos 
encontros nacionais, ou as diversas 
iniciativas junto de interlocutores tão 
diversos que levaram a AGAP a ser 
participante ativo, tanto no processo 
legislativo como no de ensino, tal como 
em todos os que requeriam a defesa 
dos interesses dos seus associados.

AGAP - Associação de Empresas de 
Ginásios e Academias de Portugal
Tel.: 219 242 607
www.agap.pt
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WELLNESS, TRATAMENTO DE ÁGUA 
E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

www.scpeurope.pt
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