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EDITORIAL6 PISCINAS e
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

Parcerias para partilha de conhecimento

A partilha de conhecimento assume hoje um valor inquestionável no universo empresarial e entre os profissionais de qualquer 
setor de atividade. Longe vai o pensamento que pautava “o segredo como a alma do negócio”. Atualmente, há cada vez mais 
espaço para a partilha de conhecimento, na certeza de que esta muito contribui para alargar a visão e ganhar mercado numa 
realidade cada vez mais tecnológica.

No domínio da gestão, os desafios do presente exigem que o elemento chave para o desenvolvimento e para o progresso seja 
o conhecimento. De modo a conquistarem vantagens competitivas, uma das principais tarefas que se colocam hoje às organi-
zações é a de encontrarem a fórmula certa para fazer com que o conhecimento seja partilhado.

Ora, é exatamente no domínio da partilha de conhecimento, que, enquanto publicação especializada, a Revista “Piscinas e 
Instalações Desportivas Hoy” procura estabelecer elos de ligação com os diferentes intervenientes dos setores que aborda. 

É com esse espirito que, desde a primeira edição, estabeleceu protocolos de colaboração com as Associações representativas 
dos mercados e profissionais a que se dirige. Realço a parceria com a APP – Associação Portuguesa dos Profissionais de 
Piscinas, instituição que acaba de comemorar duas décadas de existência e que desenvolve um trabalho ímpar na defesa dos 
empresários que se dedicam à construção, comercialização e manutenção de piscinas.

A APP tem um valioso contributo para a clarificação da regulamentação no setor e para a promoção da segurança. É a enti-
dade organizadora dos “Encontros de Saúde em Piscinas”, reputados eventos internacionais que constituem fóruns da maior 
relevância no encontro de especialistas e profissionais e que são fontes privilegiadas para a transmissão de conhecimento.

Desde a primeira hora, também contamos com a colaboração da APOGESD - Associação Portuguesa de Gestão do Desporto, 
que pauta a sua atuação pela valorização da gestão do desporto nos seus diversos domínios, trabalhando para dignificar a 
figura do gestor de desporto, valorizando a profissão e o desporto em geral. Entre as suas múltiplas iniciativas, destaca-se o 
congresso anual, que na última edição teve como tema a “Capacitação das Organizações Desportivas – Melhor Gestor, Melhor 
Desporto”, evento que é alvo de balanço no Espaço APOGESD News desta edição.

Como novidade para 2019, é com grande orgulho e satisfação que damos as boas vindas a mais um parceiro institucional, que 
vai acrescentar um novo impulso à nossa cadeia de partilha de informação. Trata-se da AGAP Portugal Activo - Associação de 
Empresas de Ginásios e Academias de Portugal. Esta instituição foi fundada em 1999 e tem como principais objetivos a defesa 
dos interesses dos empresários da sua área de negócio e promover e proteger a indústria do Health e do Fitness em Portugal. 
A Associação vai realizar no próximo mês de maio o seu congresso anual, evento que terá como mote “Pessoas + Activas + 
Saudáveis – Desafio com Futuro”.  

Sublinhe-se que esta trilogia de colaborações afigura-se fundamental para o posicionamento da nossa revista, de alguma 
forma fechando o ciclo do seu universo de leitores: os profissionais do setor da piscina, os gestores desportivos e os empresá-
rios da área do healh e do fitness. 

É esta abrangência de públicos-alvo que diferencia a nossa publicação e que a enriquece como uma ferramenta de comuni-
cação especializada e um contributo para o incremento da partilha de conhecimento.

 
Miguel Boavida  

Diretor de Publicações
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8 NOTÍCIAS

Novidades Fluidra para 2019

A Fluidra Portugal apresentou recentemente as suas principais novidades para o arranque de 2019. Neste artigo, selecionámos 
algumas das inovações das suas representadas.

Nova gama de materiais de encastrar de piscina da 
Astralpool: versatilidade e cor 
A AstralPool introduziu três novas cores na sua gama de 

materiais de encas-
trar de piscina com 
o intuito de oferecer 
mais opções e versati-
lidade aos seus clien-
tes.
Os clientes já podem 
escolher entre uma 
ampla gama de skim-
mers, tampas, bocas, 
ralos em Branco, Cin-

zento claro (novo), Bege (novo) e Antracite (novo). 
Graças à sua atrativa aparência e versatilidade, estas novas 
cores conferem um acabamento perfeito às piscinas pré-
fabricadas. Além disso, a perfeição é complementada com a 
nova gama LumiPlus Flexi que também está disponível em 
branco, cinzento claro, bege e antracite.

Bomba de velocidade variável VICTORIA PLUS SILENT 
A bomba auto-aspirante Victoria Plus Silent vem agora com 
um seletor de velocidade com visor. 
É mais fácil de usar, pois o visor pode montar-se sobre a 
bomba ou numa parede, com o comando à distância e é 
intuitivo, oferecendo informação clara. 
Oferece rendimento e poupança energética, numa vantajosa 
combinação: um caudal de piscina ideal depende de nume-
rosos fatores (do equipamento de filtração, aquecimento e 
limpeza, se há cascatas e jatos, da qualidade da água, etc.). 
A bomba de velocidade variável VICTORIA Plus Silent con-
trola todos os ajustes na perfeição. Os utilizadores fixam a 
velocidade em função das necessidades de filtração da sua 
piscina e conseguem assim o caudal ideal e um rendimento 
excelente. Deste modo consegue-se uma economia de ener-
gia significativa. 
Conectada: compatível com FLUIDRA CONNECT. Os pro-
fissionais de piscina podem diagnosticar, gerir e controlar 
de forma remota o funcionamento geral da piscina de um 
cliente desde um computador, um tablet ou um smartphone. 

Fácil de usar: a bomba dispõe de um pré-filtro incorporado 
com duas alavancas na sua tampa para que os utilizadores 
possam retirar a cesta sem necessidade de usar uma chave 
inglesa. É silenciosa, com um nível de sonoridade de entre 61 
a 66 dB na máxima velocidade. 
Fabricada na Europa: produzida com componentes de qua-
lidade, a carcaça da bomba é de poliéster e o motor tem um 
grau de protecção IP 55. Pode funcionar em ambientes quan-
tes com altos níveis de humidade. 

Adaptável: pode sustituir qualquer bomba VICTORIA mais 
antiga. 
Vantajens 

+ A nova bomba VICTORIA Plus Silent possui um selector 
de velocidade. 

+ Fácil de instalar e de usar. 
+ Compatível com FLUIDRA CONNECT.

LUMIPLUS FLEXI: solução LED para todo o tipo de 
piscinas
AstralPool LumiPlus é a gama mais vasta de focos subaquá-
ticos para piscinas públicas, comerciais e residenciais exis-
tente no mercado. Toda a gama LumiPlus está fabricada com 
LED’s e componentes electrónicos de máxima qualidade, e 
produz-se completamente na UE cumprindo os standards de 
qualidade europeus. 
A nova gama de focos LumiPlus Flexi, FlexiNiche, FlexiSlim 
e FlexiRapid caracteriza-se pela sua grande adaptabilidade 
a qualquer tipo de piscinas, tanto de nova construção como 
já existentes, de liner ou de betão, e podem instalar-se num 
nicho, na superficie ou numa boquilha. 
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Novidades Fluidra para 2019
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LumiPlus Flexi permite 
escolher: 
- A cor da luz 
- O sistema de fixação
- A cor do embelezador 
As opções de cor para a luz 
são branco, branco quente 
e RGB. 
O embelezador está dispo-
nível em quatro tons dife-
rentes: branco, beje, cin-
zento claro e antracite. 

Ideal para piscinas públicas, de hotel e piscinas residenciais 
em versão V2 e V1, respetivamente, o novo sistema LumiPlus 
Flexi é a forma mais fácil de iluminar ou renovar a ilumi-
nação da piscina. Os produtos da gama oferecem eficiência 
energética até ao standard A++. Compatíveis com piscinas 
de liner e de betão, todos os focos vêm com um cabo de ali-
mentação de 2,5 m. 
A gama LumiPlus oferece: 

→ Maior eficiência energética.
→ Focos de alto rendimento com tecnologia integrada de 

iluminação de alta qualidade (TQL). 
→ Maior eficiência energética na piscina graças ao uso de 

lâmpadas e focos LumiPlus DC que funcionam com uma 
fonte de alimentação de corrente contínua (24 V DC). 

→ Controlo inigualável de todos os produtos da gama após a 
incorporação do conceito da Internet das piscinas (IoT) 
de Fluidra Connect. 

→ Grau de protecção IP68. 
Todos os produtos da gama LumiPlus Flexi são compatíveis 
com as novas cores do material tanque da piscina da empresa.

PURE ERGO: O spa emocional
Com capacidade para 5 lugares distribuídos em 2 espreguiça-
deiras e 3 assentos, os seus 28 jatos e 14 boquilhas injetoras 
de ar quente configuram um circuito completo que, para 
além de funcional, é um foco de autênticas emoções. A con-
ceção do seu sistema de iluminação LED envolvendo cinco 
projetores e o seu móvel frontal
iluminado faz deste spa um centro de cromoterapia sensacio-
nal que abraça
o ambiente através de apontamentos de cores que transfor-
mam tudo.
 Os acabamentos do móvel de Solid Surface permitem, por 
sua vez, combinar este genial elemento com todo o espaço 

envolvente. Deste modo, 
Pure Ergo, concetuali-
zado com um grande 
sentido de estética, per-
sonaliza radicalmente 
qualquer casa, terraço, 
jardim ou a envolvente 
de uma piscina. 
O Pure Ergo é a Jóia 
da Coroa em design e 

ergonomia relativamente a spas para uso privado. Na pura 
exclusividade de Pure Ergo, inclui-se a máxima ergonomia, 
possível graças ao estudo mais minucioso e do design mais 
favorável ao bem-estar do mercado. Alberga, deste modo, 
o equilíbrio perfeito: variadas funcionalidades, uma grande 
ergonomia, enorme versatilidade e uma linha de design 
absolutamente vanguardista. É um spa extremamente ele-
gante, cujo circuito de hidromassagem está concebido para 
aportar todos os benefícios de um tratamento completo e 
eficaz, com programas e sequências adaptadas à situação de 
cada momento.

Soluções de eletrólise eXO®: controlo da água com 
tranquilidade

As soluções de eletrólises eXO® 
by Zodiac® garantem eficiência e 
desinfeção automática da água e 
saneamento. Estas soluções de tra-
tamento de água são fáceis de usar 
e oferecem um controlo centrali-
zado do equipamento através de 
uma única interface. Apenas com 
um olhar para um smartphone 
ou tablet, os utilizadores podem 

verificar a qualidade da água e ter a certeza que tomam um 
banho confortável.
Equipadas com um eletrodo de longa duração e sensores 
de alta qualidade, as soluções eXO® asseguram a qualidade 
ideal da água em todos os momentos. A eletrólise vem com 

Características técnicas:

Dimensões em cm (± 2cm) 220 x 220 x 78

Posições (assentos/espreguiçadeiras) 5 (3 / 2)

Jatos + boquilhas 28 + 14

Potência máxima Low Amp - (A) a 230 V 3.280 W - 14,3 A
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uma garantia incondicional de 3 anos, atestando a sua con-
fiabilidade.
A nova plataforma eXO® é composta por três modelos de 
eletrólises equipados com eletrodos de longa duração e 
alta qualidade: duas eletrólises de sal (eXO®iQ e eXO®iQ 
LS - baixa salinidade) e uma solução exclusiva de magnésio 
(Hydroxinator®iQ).
Esta gama permite a integração de tratamento de água adi-
cional, como o pH Link para regular o pH, ou Dual Link 
para regular tanto pH e cloração.
Também é possível conectar uma bomba de filtração de velo-
cidade variável Zodiac® ou qualquer bomba de velocidade, 
Zodiac® multicolor lighting control ou qualquer outras luzes 
monocromáticas, bem como equipamentos adicionais. O 
controlo de todos esses dispositivos é centralizado através 
de uma interface clara e específica ou através do aplicativo 
iAquaLinkTM. O utilizador pode, num instante, controlar a 
qualidade da sua água. 

Bomba de calor Z400 iQ: Elegante e discreta
A bomba de calor Z400 iQ 
destaca-se pelo seu design 
apurado e elegante. Com um 
trabalho de design de alta 
qualidade, é uma bomba de 
calor sem qualquer ventila-
dor ou evaporador à frente e 
que está disponível em duas 
cores: cinza bege ou cinza 
em alumínio. Deste modo, 

combina discretamente com o ambiente envolvente.
Graças ao seu modo Silêncio, o Z400 iQ divide os níveis de 
ruído em dois e os momentos de relaxamento ao redor da 
piscina são preservados.
As bombas de calor tradicionais têm sistemas de ventilação 
horizontais, exigindo um espaço ambiental livre de vários 
metros. Em comparação, a ventilação vertical do Z400 iQ 
reduz esse requisito de espaço em 70%. Assim, é possível até 
mesmo em menores espaços.

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

Mais informação

ROAD ShOw SCP POOL PORTUGAL 

Novas tecnologias aplicadas ao mercado das piscinas
Foi no passado dia 13 de Fevereiro que a SCP Pool Portugal 
abriu as portas (ou melhor, o corredor sensorial) aos seus 
clientes e deixou-os prepexos com os efeitos multimédia e 
com a apresentação tecnológica, não só dos vários equipa-
mentos apresentados para a época de 2019 como também 
pelo corredor de boas-vindas que foi criado especialmente 
para acolher da melhor forma os seus clientes. Como? Atra-
vés de uma passagem num corredor sensorial onde entráva-
mos num espaço e se ouviam cascatas de água, sentia-se o 
vapor de água no rosto e as luzes simulavam a água a dançar 
à nossa volta. 
Esta inovação acentua o mote do evento deste ano, que foi 
o das novas tecnologias aplicadas ao mercado das piscinas e 
wellness, e daí o slogan THE FUTURE IS NOW. O Espaço de 
exposição dividiu-se em 2 áreas: a primeira com os equipa-
mentos relacionados com Piscina e uma outra dedicada aos 
equipamentos de Wellness. De todas as novidades, destacam-
se o gigante ledwall que passou imagens fantásticas de vários 
produtos, onde se inclui o video do Solidbric, a nova Solução 
para a construção de Piscina, e o stand da Distribuidora SCP, 
com o novo Gabinete WTC (Wellness, Turnkey and Comer-
cial Pool), que oferece um serviço chave-na-mão aos seus 
clientes, desde a criação do projeto, orçamentação, seleção de 
materiais e consultoria até à construção do mesmo). 
Mais de 20 fornecedores apresentaram os novos produtos 
para 2019 e as novas soluções de comunicação e controlo 
dos equipamentos através de tablets e smartphones. Tanto na 
piscina exterior como na interior foram demonstrados vários 
equipamentos, desde cascatas, robôs, analisadores, bombas 
de calor, bombas de filtração, paineis de controlo. Estavam 
todos ligados e a maioria pode já ser controlada através do 
seu equipamento móvel.
A SCP contou a presença de vários fornecedores, 
incluindo: Aquafinesse, Avady, CCEI, Davey, Elecro, Ezarri, 
Hach, Haogenplast, Hayward, Knauf, Maytronics, Nextpool, 
Ondilo, Pentair, PCS, Sentiotec, Tintometer, Uwe, Wellis, 
Weltico/Acis e Acti, entre outros. No dia 15 de fevereiro o 
Evento repetiu-se, desta vez a norte, na Fundação Cuper-
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tino de Miranda. Além da apresentação do novo Catálogo 
de preços e novos produtos para 2019, os clientes puderam 
esclarecer todas as suas dúvidas e questões diretamente com 
os fornecedores, os quais tiveram um enorme prazer em estar 
presentes nestes dois dias de encontro em Rio de Mouro e no 
Porto.

Segurança e tecnologia.
A necessidade de reforçar a segurança nas nossas piscinas é 
cada vez mais acentuada. Ao longo deste ano foram retrata-
dos vários acontecimentos relacionados com a segurança das 
crianças em piscinas, o que ajudou a despertar o interesse 
neste tema.
Existem diversos meios de segurança, parte deles vendidos 
em Portugal, no entanto, o sistema de cobertura de lâminas 
será o investimento do qual conseguirá maior retorno.
As coberturas automáticas Abriblue são produzidas em con-
formidade com a norma de segurança NF P90-308. As lâmi-
nas de PVC proporcionam um alto nível de robustez e foram 
concebidas para suportar o peso de uma criança pequena ou 
de um animal doméstico, ajudando desta forma a reforçar o 
nível de segurança da sua piscina. Além do factor segurança, 
estas lâminas ajudam a reduzir o efeito evaporação da água 
o que permite uma economia de cerca de 80% nas piscinas 
aquecidas ao ar livre, e ajudam também a proteger a água da 
fotossíntese reduzindo o consumo de produtos químicos.  A 
sua qualidade é indiscutível, os seus materiais são resistentes 
à corrosão e as lâminas de PVC produzidas individualmente, 
altamente resistentes ao choque e fiáveis quanto à sua estan-
quidade e flutuabilidade.
A Abriblue dispõe de uma vasta gama de coberturas, apre-
sentados entre modelos submersos e acima do solo. Também 
conscientes com o meio ambiente, temos disponíveis na SCP 
Pool Portugal modelos solares que utilizam painéis fotovol-
taicos de alto rendimento e em conjunto com as baterias, 
conseguem proporcionar até 10 ciclos de abertura e fecho.
Não obstante, e sempre com foco na evolução, queremos 
apresentar sempre os melhores produtos em prol dos interes-
ses dos nossos clientes. Em resultado desta nossa missão, em 
2019 vamos apresentar um novo modelo de cobertura que 
combina a segurança com a tecnologia.A tecnologia digital 

está cada vez mais presente no nosso dia a dia, e procuramos 
soluções mais simples, confortáveis e confiáveis. 
A Open Aero é a novidade para 2019, apresenta-se com um 
design moderno e funcional, e com um sistema de controlo 
que pode ser operado através do seu telemóvel.
A Open Aero é um modelo acima do solo, de fácil instalação, 
está disponível em 7 cores de laminas diferentes, com um 
sistema de controlo Bluetooth que permite a gestão da aber-
tura e fecho da sua cobertura, bem como o controlo da sua 
iluminação multicolor.
Fique a par de todas as soluções que a SCP Pool Portugal 
disponibiliza.
Filipa Santos, Diretora Geral SCP Pool Portugal.

Solidbric - Novo bloco de cofragem
A SCP Pool Portugal acaba de lançar o novo bloco de cofra-
gem em poliestireno Solidbric. Desenvolvido para as paredes 
das piscinas, o novo bloco tem como principais caracterís-
ticas a resistência, robustez e estabilidade. Com mais 25% 
de comprimento, ou seja, 1250 mm, o Solidbric otimiza a 
aplicação e torna-se altamente manobrável.
Além de leves, os blocos são combinados com cimento o que 
lhes confere maior robustez. Por outro lado, o sistema de 
assentamento dos blocos de poliestireno em fileiras duplas, 
de entalhes e encaixes, garante uma cofragem estável e her-
mética. Este material resiste ao frio e à água e a robustez do 
cimento armado configura-se ideal para as paredes das pis-
cinas.  Com este novo produto, tudo pode ser personalizado 
na piscina: balneoterapia, cobertura automática, natação 
contra corrente, linear ou friso cerâmico. Além disso, dado 
a sua facilidade de utilização e leveza, em comparação com 
os tradicionais blocos de cimento, torna-se adequado para a 
autoconstrução. A empresa aponta ainda outras característi-
cas diferenciadoras do Solidbric, tais como apresentar uma 
calha liner dedicada para montagem fácil; juntas sobre 90% 
do comprimento do bloco o que evita vazamentos; facilidade 
de instalação das peças de vedação (corte com serra e cola-
gem com espuma de PU); utilização do mesmo bloco para as 
escadas ou até utilizar o módulo mais pequeno, que pode ser 
recortado a cada 25 cm, para evitar quedas na obra ou para 
os pilares de apoio no terraço.
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NCwG define estratégias para 2019

A NCWG levou a cabo no início de março o tradicional 
evento anual de apresentação dos seus produtos, que contou 
com a participação de muitos dos seus clientes e amigos, 
onde estiveram em destaque novos equipamentos para pis-
cinas. Na ocasião, João Couchinho adiantou que está em 
estudo o lançamento de uma plataforma inovadora neste 
setor, muito provavelmente de b2c (business-to-consumer), 
assim como perspetiva uma maior aposta na área welness.
A aprazível Quinta da Serra, no Linhó, em Sintra, foi o cená-
rio escolhido para um agradável convívio de profissionais da 
área das piscinas e tratamento de águas. Com três anos de 
atividade em Portugal, na área da distribuição deste tipo de 
equipamentos e produtos, João Couchinho, administrador 
da NCWG, revela que “temos cumprido os objetivos pro-
postos, decorrentes do plano traçado a cinco anos”, no que 
diz respeito ao seu posicionamento no mercado português.
Para a realização deste evento, a empresa apostou numa 
seleção um pouco mais restrita dos expositores que esti-
veram presentes, “nomeadamente a Hayward, assim como 
de um novo fornecedor, a Propulsion Systems, que dispo-

nibiliza bombas de calor e projetores, vindo dar uma visão 
diferente à NCWG”, explica o interlocutor.
De uma forma informal e descontraída, este acontecimento 
permitiu que os seus clientes vissem em primeira mão as 
novidades para este ano e, ao mesmo tempo, contactarem 
diretamente com os responsáveis de cada uma das empresas. 
Os pontos altos do evento foram a comemoração do Dia da 
Mulher, com a largada de balões, e a atuação do humorista 
Francisco Menezes.

João Couchinho, administrador da NCWG, apresenta as novidades para 2019 e faz 
o balanço da atividade da empresa

NOTÍCIAS12

Spas Gama wellis
As Spas para uso privado ou público são cada vez mais pro-
curadas. Não só pela sua utilidade terapeutica, como também 
pela estética decorativa. Com fabrico europeu, as spas Wellis 
têm uma vasta gama disponivel na distribuidora internacional 
SCP. Desde a Spa Pluto com 5 lugares (dois deles deitados), 
sistema de tratamento de água de Ozono, Cromoterapia e 
Sistema de Som incorporado, às Swimpas de Inox, que são a 

última tendência do mercado interna-
cional pelo seu design e funcionalidade, 
existem vários modelos desenvolvidos a 
pensar nos diferentes gostos e necessida-
des dos seus utilizadores.
A SCP Pool Portugal disponibiliza mais 
de 18 modelos de Spas e Swimspas aos 
seus clientes, para além de toda a oferta de 
Saunas, Banho a Vapor e Hidromassagem. 

Novo Ico Tech 
O ICO analisa, antecipa e faz recomendações através do seu 
smartphone. Os dois modelos do fabricante Ondilo (Ico 
e Ico Tech) têm feito bastante sucesso para o consumidor 

final. Estes analisadores digitais medem em tempo real o 
pH, Redox e Condutividade da água da piscina.
Para além do modelo para piscina privada, a SCP tem agora 
disponivel para 2019 o novo Ico Tech para Piscina Comer-
cial. Este novo Ico em vez de ser colocado na piscina como 
o modelo de piscina privada lançado em 2018 pela Distri-
buidora, é instalado na casa das máquinas.
A montagem deste equipamento é bastante 
rápida e não necessita modificar o circuito 
hidraulico para o instalar. A bateria é reca-
rregável diretamente através da porta USB.
De forma a perfeiçoar a leitura quimica 
da água o equipamento tem um acessório 
tranparente que permite a visualização das 
sondas submersas.

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

Mais informação
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Nova plataforma em carteira
Já no que respeita à atividade da NCWG, e de forma a poder 
satisfazer os seus clientes, esta tem-se pautado pela adap-
tação de novos serviços ao nível da assistência técnica, assim 
como de um controlo mais efetivo de armazém, com o obje-
tivo de agilizar a entrega das encomendas, só possível atra-
vés da introdução de códigos de barras e também do picking 
ser feito diretamente no armazém por sistema eletrónico.
O administrador adianta ainda que tem em curso uma ini-
ciativa muito interessante, mas que ainda não a pode divul-
gar por uma questão estratégica e comercial. Mas levanta 
um pouco o véu: “Posso adiantar que estamos a preparar 
o lançamento no mercado de um sistema que nos permite 
identificar os instaladores do País inteiro e oferecer um ser-
viço ao cliente final, ou seja, sermos os interlocutores entre o 
utilizador da piscina e o instalador”.
Trata-se de um “sistema inovador, informático, ainda em 
fase de estudo. Neste momento, a plataforma está a ser 
criada, que vai possibilitar o acesso a um vasto tipo de ser-
viços; por sua vez, o nosso cliente instalador vai também 
poder utilizá-la”, prossegue João Couchinho.
Atualmente, a empresa está a iniciar a sua atividade de dis-
tribuição, que se irá prolongar até ao verão, meses conside-
rados fortes, pelo que não haverá espaço para a sua apresen-
tação antes de setembro. “A partir daí iremos envidar todos 
os esforços para que possa chegar junto do público, caso 
os estudos de mercado que estamos a fazer concluírem ser 
viável, no nosso setor, a introdução deste tipo de plataforma 
e sistema de trabalho”, remata.

Aposta na área welness
Em 2018, a NCWG faturou 1,5 milhões de euros, enquanto 
para este ano estima chegar aos 2,5 milhões de euros. O 
seu principal mercado são as piscinas particulares, porque 
também foi assim que começaram, no entanto, têm estado 
atentos às instalações públicas, “até porque sabemos que há 
fundos comunitários destinados ao desporto, para este ano, 
na ordem dos dez milhões de euros e que parte dessa verba 
vai ser destinada à renovação de piscinas públicas”, adianta 
aquele responsável.
No catálogo deste ano, continua, “aparece um capítulo 
importante destinado a piscinas públicas e, nesse âmbito, 
queremos entrar na área de welness, mais especificamente 
nos SPA”, tendo em conta o desenvolvimento que o turismo 
está a registar e porque está a haver algum investimento 
nessa área.

Presentes em algumas piscinas públicas da Câmara Munici-
pal de Lisboa, como também no Sporting Clube de Portugal, 
a NCWG presta ainda algum apoio indireto à cadeia Holmes 
Place. “É um mercado interessante, estamos atentos e segu-
ramente iremos fazer alguma coisa”, revela João Couchinho.

Novidades 2019
Para este ano, o administrador da NCWG destaca como prin-
cipais novidades a gama de bombas de calor Dura V e Dura 
Vi (“inverter”), da Propulsion, que apresentam um inovador 
design vertical e que podem ser comandadas através de wire-
less. Por outro lado, a Hot Splash é a bomba de calor mais 
pequena do mundo, compatível com todos os modelos de 
piscinas amovíveis, com um rendimento de 3,35 KW, sendo 
por isso mais económica, destinado ao grande público. 
Esta empresa apresenta as novas luzes LED para pisci-
nas Spectra, que representam um desenvolvimento muito 
grande ao nível da adaptação do sistema do projetor da pis-
cina já existente, ou seja, na renovação destes equipamentos. 
Esta ampla gama de lâmpadas de brancos ajustáveis e cores 
fixas, permite cenários dinâmicos graças à sua potenciali-
dade em termos de incidência de luz. 
Por outro lado, é de salientar a empresa canadiana CGT, 
cuja atividade principal se centra nos revestimentos para a 
indústria automóvel, para marcas topo de gama, mas que 
acabaram de lançar uma nova linha de membranas para 
piscinas, aproveitando as sinergias da sua fábrica. 
Neste momento, têm uma gama muito completa, com pro-
dutos inovadores, como, por exemplo, a tela a 3D, que tem 
a particularidade, depois de aplicada na água, de surgir com 
dois tipos de padrões de tela. Permite, desta forma, que a 
sua visualização personalize o quadrado típico do azulejo 
dentro da piscina, mas em 3D. 
Depois, têm outros produtos que acompanham as tendên-
cias do mercado, tais como as novas telas Touch, as telas a 
imitar a areia, entre muitas outras. João Couchinho afirma 
que são “um fornecedor interessante, não só para o negócio 
das piscinas, porque são muito flexíveis e é um prazer tra-
balhar com eles, mas sobretudo pelo seu caráter inovador”.

NCWG
Tel.: 211 239 701
www.ncwg.pt

Mais informação
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vés da introdução de códigos de barras e também do picking 
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16 APP news

20 anos (APP) Reconhecimento, gratidão 
e o começo de um novo ciclo
Foram 20 anos vividos com muito trabalho, orgulho e satis-
fação, convidando parceiros institucionais cujas boas vonta-
des salientamos e agradecemos, como o Instituto Português da 
Qualidade, o Instituto Português do Desporto e Juventude, o 
Instituto de Socorros a Náufragos, a Direção Geral de Saúde, 
a Administração Regional de Saúde Pública de Lisboa e Vale 
do Tejo, Câmaras Municipais, Agências e Associações como a 
Federação Portuguesa de Natação, a Associação Portuguesa dos 
Técnicos de Natação, a Associação Portuguesa para a Promoção 
da Segurança Infantil, a AGAP, a APOGESD, a Agência para a 
Energia, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Associação de 
Nadadores Salvadores, a Associação dos Arquitetos Paisagistas, 
o Turismo de Portugal, a Associação de Hotelaria de Portugal, 
a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, pólos uni-
versitários como o Instituto Superior de Engenharia do Porto, a 
Escola Superior de Desporto de Rio Maior e a Universidade do 
Algarve, académicos e profissionais, entre outros. 

Todos foram convidados a participar nos eventos realizados 
pela APP e promovemos ações conjuntas, procurando, em 
equipa, melhorar as competências e as boas práticas no setor, 
projetando desta forma o reconhecimento da APP a nível 
nacional e internacional.  

Contribuímos com a nossa parte para a criação de um Curso 
Superior Técnico-Profissional em Manutenção de Piscinas 
ministrado pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior para 
além do Curso Técnico de Piscinas da APP. Reunimos na nossa 
sede muitas entidades que deram origem à criação da Subco-
missão SC1 Piscinas integrada na CT 136 do CATIM. Partici-
pámos na fundação da European Union of Swimming Pool and 
Spa Associations (EUSA) ao mesmo tempo que começámos a 
organizar, a cada dois anos, os maiores “Encontros de Saúde em 
Piscinas” da Europa em parceria com a ARS de Lisboa e Vale 
do Tejo. 

Continuamos a trabalhar com várias entidades para ter mais 
e melhor legislação e contamos com todos para em conjunto 
prosseguir o objetivo da regulamentação das Piscinas de Uso 
Público e das Piscinas de Uso Familiar Privado, principalmente 

no que refere à segurança das crianças em piscinas embora sai-
bamos que estes objetivos demoram anos a concretizarem-se.

Passámos por anos bons e outros mais difíceis precipitados pela 
crise económica que nos assolou. Perdemos grande número 
de associados por razões económicas e algumas falências, mas 
nunca desistimos. Acreditamos nos jovens empresários e profis-
sionais e por isso estamos seguros que a nossa Associação per-
durará por muitos e bons anos, agora com a entrada de novos 
corpos sociais que serão eleitos, abrindo-se um novo ciclo, com 
novas e prestimosas ideias, experiência, inovação, tecnologia e 
marketing tão necessários para uma rápida e frutuosa expansão 
do quadro social da APP, consagrando os objetivos preconiza-
dos nos estatutos. 

Saímos de consciência tranquila pois acreditamos que demos o 
nosso melhor dentro das limitações e falta de cultura associa-
tiva existente. Acreditamos que um setor de atividade necessita 
de uma associação forte para se afirmar institucionalmente e 
publicamente. 

Queremos, nesta hora, deixar uma palavra de agradecimento 
e gratidão a todos os que connosco privaram e nos acompan-
haram, apoiaram e trabalharam durante anos e continuam a 
trabalhar em prol de objetivos comuns. Aos nossos sócios fun-
dadores, aos sócios honorários, a todos os membros dos corpos 
sociais que tivemos, e, muito especialmente, aos nossos associa-
dos, sem os quais não existiríamos, e que, pela sua visão e amor 
à sua profissão, continuam a acreditar no trabalho desenvolvido 
e a ser a força motriz da Associação Portuguesa de Profissionais 
de Piscinas, a bem do setor da Piscina e da saúde pública. 

A todos o nosso muito obrigado!

A Direção
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Público e das Piscinas de Uso Familiar Privado, principalmente 

no que refere à segurança das crianças em piscinas embora sai-
bamos que estes objetivos demoram anos a concretizarem-se.

Passámos por anos bons e outros mais difíceis precipitados pela 
crise económica que nos assolou. Perdemos grande número 
de associados por razões económicas e algumas falências, mas 
nunca desistimos. Acreditamos nos jovens empresários e profis-
sionais e por isso estamos seguros que a nossa Associação per-
durará por muitos e bons anos, agora com a entrada de novos 
corpos sociais que serão eleitos, abrindo-se um novo ciclo, com 
novas e prestimosas ideias, experiência, inovação, tecnologia e 
marketing tão necessários para uma rápida e frutuosa expansão 
do quadro social da APP, consagrando os objetivos preconiza-
dos nos estatutos. 

Saímos de consciência tranquila pois acreditamos que demos o 
nosso melhor dentro das limitações e falta de cultura associa-
tiva existente. Acreditamos que um setor de atividade necessita 
de uma associação forte para se afirmar institucionalmente e 
publicamente. 

Queremos, nesta hora, deixar uma palavra de agradecimento 
e gratidão a todos os que connosco privaram e nos acompan-
haram, apoiaram e trabalharam durante anos e continuam a 
trabalhar em prol de objetivos comuns. Aos nossos sócios fun-
dadores, aos sócios honorários, a todos os membros dos corpos 
sociais que tivemos, e, muito especialmente, aos nossos associa-
dos, sem os quais não existiríamos, e que, pela sua visão e amor 
à sua profissão, continuam a acreditar no trabalho desenvolvido 
e a ser a força motriz da Associação Portuguesa de Profissionais 
de Piscinas, a bem do setor da Piscina e da saúde pública. 

A todos o nosso muito obrigado!

A Direção
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Concurso de fotografia 
de piscinas APP 2019
Informamos que as fotografias a concurso deverão ser enviadas para o 
e-mail da APP apppiscinas@gmail.com com conhecimento para jstsan-
tos8@gmail.com até ao dia 30 de outubro de 2019. 

É uma satisfação para os sócios da APP poderem mostrar aos seus colegas 
nacionais e europeus a excelente qualidade das piscinas que construíram 
ou que mantêm.

Vamos apostar na dignificação da qualidade do setor através das fotogra-
fias apresentadas neste concurso.
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“Manutenção de Piscinas  – Textos 
Técnicos”
A Associação Portuguesa de Profissionais de Piscinas (APP) 
tem procurado, desde a sua fundação, fomentar a melhoria 
do conhecimento e das boas práticas dos empresários e pro-
fissionais do setor, através da informação e formação que é 
transmitida nos seus congressos, jornadas técnicas e docu-
mentos técnicos dirigidos a todos os profissionais que na sua 
atividade trabalham a Piscina.

Para além dos conhecimentos neles transmitidos, refor-
çando, e, de alguma forma complementando, as informações 
técnicas dos equipamentos comercializados pelos fabrican-
tes, importadores e distribuidores, havia que, à semelhança 
de outros países, que já possuíam cursos profissionais supe-
riores, tornar este setor mais profissional e apelativo para os 
jovens que saem das escolas e procuram vertentes profissio-
nalizantes do seu interesse.

O setor da Piscina é uma área específica do conhecimento 
e cujo mercado setorial envolve muitos milhões de euros 
contribuindo para o desenvolvimento da economia nacional 
e criação de emprego.

E, depois de um longo e árduo trabalho de incansáveis pro-
fessores, nasce o Curso Técnico Superior Profissional em 
Manutenção de Piscinas da Escola Superior de Desporto de 
Rio Maior, apoiado, desde o início, pela APP e que tem sido 

muito bem acolhido pelos jovens que nele participam bem 
como pelos profissionais e empresários que o reconhecem.

Nasce agora mais uma obra de 
conteúdo técnico e científico 
importante, uma ferramenta 
indispensável, traduzindo no 
prelo o saber e experiência de 
excelentes profissionais e acadé-
micos que trabalham a Piscina 
há muitos anos, com muito entu-
siasmo e carinho, e que será uma 
preciosa ajuda para alunos e pro-
fissionais ávidos de conhecimento 
nesta área específica do saber.

Na pessoa do Professor Doutor 
Alfredo Silva, felicitamos a Escola 
Superior de Desporto de Rio Maior, os seus professores e os 
vários autores que tornaram possível a criação deste livro 
sobre “Manutenção de Piscinas – Textos Técnicos”, que será 
uma agradável surpresa para todos os que gostam e querem 
saber cada vez mais do mundo maravilhoso da Piscina, a 
bem da saúde pública. 

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

Almoço Convívio  
de Natal da APP  
2018 - 20 anos
Foi com grande satisfação e em ambiente de boa disposição e ale-
gria que a APP organizou, como habitualmente, mais um Conví-
vio de Natal com os seus associados, no Restaurante do Clube de 
Ténis da Penha Longa em Sintra.  Este evento que se realiza todos 
os anos e que ocorre pela época natalícia, contou ainda com um 
ingrediente especial, a comemoração dos 20 anos da APP. 

Foram 20 anos servindo a APP e vividos com constantes desafios 
e mudanças para que os nossos associados e profissionais do 
setor pudessem confraternizar, trocar experiências e ter acesso 
a mais formação e melhor legislação. Foram por isso 20 anos de 
muito esforço que, sem dúvida, valeu a pena, como nunca esque-
ceremos o momento em que todos apagaram as 20 velas do bolo 
de aniversário brindando ao futuro da nossa Associação.
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A sessão de abertura foi presidida 
por Sua Excelência o Secretário de 
Estado da Juventude e Desporto Dr. 
João Paulo Rebelo e contou também 
com as intervenções da Presidente da 
Câmara Municipal de Rio Maior Dra 
Isaura Morais, Presidente da APOGESD 
professor Dimas Pinto, o representante 
da FAGDE, Professor Juan Maynar 
Mariño, o Diretor da ESDRM Doutor 
Luís Cid  e a Embaixadora do Congresso 
a atleta Susana Feitor presente em 
cinco Jogos Olímpicos e hoje licenciada 
em gestão do Desporto. 

Durante os dois dias foram proferidas 23 comunicações 
com oradores de grande nível a abordarem com atualidade e 
profundidade o tema do Congresso: Capacitação das Orga-
nizações Desportivas – Melhor gestor, melhor desporto. Foi 
um congresso muito participado, 307 inscritos, 224 pre-
senças no Jantar de Gala onde foi entregue o Troféu Gestor 
Desportivo do Ano a Vitor Félix da Federação Portuguesa de 
Canoagem e da C.M de Vila Franca de Xira, foram entregues 
89 galardões “Municípios Amigos do Desporto” em parce-
ria com a Cidade Social, representada pelo seu CEO Pedro 
Soares, e reconhecimento aos nossos principais parceiros 
onde destacamos o IPDJ, a FAGDE, a Câmara Municipal de 
Rio Maior, a ESDRM, a DESMOR a MONDO, a PlayParc e a 
Cimai.  Momentos de grande celebração!

Tivemos apresentação de como está a ser desenvolvido um 
estudo sobre o perfil do Gestor do Desporto (Abel Santos, 
ESDRM) e as competências que estes assumem, provenien-
tes das respostas dadas pelos técnicos que se encontram 
nas autarquias. A amostra apresentada também não per-
mite extrapolar conclusões gerais. Talvez se possa utilizar o 
atual site da apogesd para fazer uma recolha mais ampla do 
mercado laboral do gestor desportivo. Continuaremos a ter 
uma relação estreita com ESDRM no sentido desenvolver e 
apoiar este estudo.

Rio Maior, Cidade 
do Desporto, foi 

capital da Gestão 
do Desporto, em 29 

e 30 de novembro 
de 2018, com o XIX 

Congresso Nacional 
de Gestão do 

Desporto, realizado 
na Escola Superior 

de Desporto de Rio 
Maior.

20 APOGESD news

Dimas Pinto, Presidente da APOGESD, procede à abertura do Congresso
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Tivemos também uma apresentação sobre a importância 
da realização de um Plano Estratégico Municipal tendo em 
conta os diversos indicadores que devem ser considerados 
como requisitos fundamentais, foram apresentados instru-
mentos de análise da situação municipal (privada e Pública) 
e estratégias de aplicabilidade para prosseguir os objetivos 
técnico-políticos de concretização desse plano estratégico.

Foram apresentadas as “Boas práticas” de intervenção de 
gestores, como por exemplo, ao nível de organizações de 
âmbito universitário (jogos universitários), municípios (Rio 
Maior, Gondomar, Loulé e Póvoa de Varzim), movimento 
associativo (Ginásio Clube Português, Guimagym e Estoril 
Praia) e privado (GO FIT) e as estratégias que são utlizadas 
para melhorar a qualidade de intervenção do gestor e seu 
foco de intervenção: qualidade do desporto praticado pelos 
seus utentes.

Algumas conclusões após dois dias de intenso 
trabalho e debate:
Aparentemente, estaremos a viver um momento de tran-
sição importante em relação ao mercado laboral da gestão 
desportiva, passámos de uma situação de escassez, para uma 
situação de disponibilidade importante de Recursos Huma-
nos especializados em gestão desportiva… significa isto que 
estaremos a evoluir de uma situação em que se julgava que 
o principal problema da gestão das organizações desportiva 
era a escassez de RH especializados para uma situação em 

que o problema passa a ser a capacidade das organizações 
desportivas de acolher estes RH?

Ficou claro neste congresso que a Capacitação das Orga-
nizações Desportivas terá de passar obrigatoriamente por 
uma maior participação do gestor desportivo na vida destas 
organizações, mas também fica claro que esta enorme Mis-
são de Capacitar as Organizações Desportivas, está apenas a 
começar ….

Tivemos um plenário entre a Academia e a APOGESD no 
qual, e de uma forma muito breve conclui-se a necessidade 
da academia:

•	Sair de uma atitude semelhante aos “nem-nem”;

•	Definir qual o seu posicionalmente face à matriz do perfil 
ou perfis dos gestores de desporto;

•	Criar de um fórum que leve a comunidade académica 
a estar em permanente contacto e se envolva no debate 
desta temática;

Quanto à parceria/Academia há necessidade de ao construi-
se um “ideário” de nível superior, que possa constituir-se 
como uma “bandeira” junto da APOGESD.

Este congresso mereceu os melhores elogios de quantos nele 
participaram e mereceu grande visibilidade na imprensa e 
redes sociais.

Em conclusão diríamos que a Missão da APOGESD – 
VALORIZAR A GESTÃO E O GESTOR DESPORTIVO, 
VALORIZANDO ASSIM O DESPORTO não podia ser mais 
atual e assertiva… Contamos com todos para continuarmos 
a Capacitar a própria APOGESD nesta Missão que nos toca 
a todos e a cada um de nós e APELAMOS que através do 
site, ou contacto direto com os elementos da direção, nos 
façam chegar as V/ opiniões, sugestões e preocupações.

Terminou o XIX Congresso Nacional de Gestão do Des-
porto, comecemos desde já a preparar o XX Congresso, em 
breve daremos notícias.

Dimas Pinto – Presidente da APOGESD

Gestor Desportivo do Ano Vitor Félix com Dimas Pinto e Isaura Morais, da C.M. de 
Rio Maior
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Atividade APOGESD

Continua a colaboração com a CBS
A Coimbra Business School | ISCAC, instituição de ensino 
superior público situada em Coimbra, na margem esquerda 
do Mondego, tem vindo nos últimos anos a estabelecer um 
conjunto de parcerias estratégicas de colaboração com as 
mais diversas entidades económicas, empresariais e insti-
tucionais, no sentido de responder ás necessidades reais da 
sociedade, apresentando atualmente um leque de 38 Pós-
graduações, muitas delas únicas e inovadoras no panorama 
nacional.

Nesta perspetiva e, desafiando-se a si própria, numa estreita 
parceria com a APOGESD, inaugurou a sua intervenção na 

área do Desporto com o lançamento, no passado dia 28 de 
setembro, de uma Pós-Graduação em Gestão do Desporto 
para Dirigentes. 

Percorrido que está o caminho da formação e consequente 
certificação na área técnica do Treino, era urgente dar res-
posta à qualificação de um agente desportivo crucial na 
liderança e no quotidiano das federações, das associações, 
dos clubes, das empresas e das organizações públicas, em 
particular, os Municípios; - o Dirigente/Gestor Desportivo.

A pouco mais de 1 mês do final desta primeira edição da 
Pós-Graduação em Gestão Desportiva para Dirigentes, o 
balanço é muito positivo. Frequentam esta Pós-Graduação, 
15 formandos de diferentes backgrounds académicos e pro-
fissionais, mas que apresentam em comum a enorme von-
tade de adquirir e melhorar as competências necessárias à 
gestão integral de uma organização desportiva.

O balanço final desta pós-graduação está para breve, mas 
entretanto, continuaremos a alimentar esta parceria com o 
desenvolvimento de uma 2ª edição deste curso e de outras 
ofertas formativas na área da Gestão Desportiva que espera-
mos poder anunciar em breve.

Assembleia Geral e Encontro APOGESD - 30 Março  
Eventos e Turismo Ativo - Com Paulo Costa - Multiusos de Guimarães. 

Está marcada para 30 de Março, no Multiuso de Guimarães, a Assembleia Geral da associação  
e o Encontro APOGESD.  
Neste dia, o programa completo contempla:

10:30 - Assembleia Geral (Ver convocatória)
Encontro Apogesd:

12:00 - Almoço e debate, no Restaurante do Multiusos de Guimarães, com Paulo Costa  
(GlobalSport) Intervenção sobre Eventos e Turismo Ativo. 
(O almoço tem um custo de 12,50€).

14:00 - Visita guiada à Academia de Ginástica de Guimarães.
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A APOGESD é Entidade Parceira  
e estará presente:

 
No Seminário Municípios Amigos do Desporto, Mealhada 
25 de Março de 2019.

No FORDESPORTO - Seminário Desportivo. A APOGESD 
é parceira desta iniciativa, os sócios da Apogesd beneficiam 
de um desconto de 20% no custo da inscrição. As ações estão 
creditadas pelo IPDJ.

Na Convenção Internacional 
da Promofitness,13 de Abril, 
na Associação Empresarial de 
Portugal, em Matosinhos, no 
XIX Seminário de Gestão do 
Desporto - Cursos de Especia-
lização. Uma parceria da APO-
GESD com a Promofitness que 
já é uma tradição. Apresentamos 
ainda o Website da Convenção, 
onde será possível efetuar as ins-
crições (Descontos para sócios 
da APOGESD). e obter todas as 

informações, por favor, clique no seguinte link: http://www.
promofitness.com/convencao/

A APOGESD, esteve presente:
 
No Conselho Nacional de Desporto, através do seu presi-
dente Professor Dimas Pinto, em 18 de Dezembro de 2018.

Na apresentação do livro sobre Manutenção de Piscinas, 4 
de Fevereiro 2019. A Apogesd esteve presente na apresen-
tação do livro “Manutenção de Piscinas - Textos Técnicos”, 
uma edição da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. 
Ao seu autor e coordenador Alfredo Silva apresentamos as 
nossas felicitações pela qualidade da obra e pertinência do 
tema. Esta obra será de enorme utilidade para os Gestores 
do Desporto, particularmente para os que são responsáveis 
pela gestão de Equipamentos Desportivos.

Nos 20 anos da Tempo Livre, 26 de janeiro de 2019, aqui 
também e da parceria entre a Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto e a APOGESD - Associação Portu-
guesa de Gestão de Desporto, a Tempo Livre e a Câmara 
Municipal de Guimarães surge o II Curso de Formação Exe-
cutiva para Dirigentes Desportivos do concelho de Gui-
marães. A instrução realiza-se entre 1 de fevereiro e 1 de 
março de 2019, das 21h às 24h, na sala de conferências 1 do 
Multiusos de Guimarães.

020_025_APOGESD news PSIDH_01_2019.indd   23 28/03/2019   18:40:30



APOGESD news24

A Apogesd foi distinguida:
Projetos Europeus Erasmus – GOOD PRATICE e Boas 
Práticas Erasmus 2018
O projeto “SIYS”, da APOGESD, direcionou o seu foco para 
a problemática da exclusão social e da necessidade de poten-
ciar os comportamentos inclusivos através da juventude e 
da atividade física e desportiva. Deste modo, passa a fator 
obrigatório capacitar animadores de juventude para a inter-
venção social a um nível global, como medida preventiva e 
de resolução de um dos problemas mais graves da sociedade 
atual: a exclusão social.

Pelo seu impacto e valor foi distinguido pela Comissão Euro-
peia como “Good Practice”. Adicionalmente, pela Agência 
Nacional Portuguesa Erasmus+ Juventude em Ação, foi dis-
tinguido no Evento das Boas Práticas Erasmus+ 2018, em 15 
de Novembro, que se realizou em Cascais (Capital Europeia 
da Juventude 2018).

Este ano de 2019, a APOGESD está a desenvolver novas 
missões, novas ideias e novos desafios e aguardam-se mais 
novidades em breve.

Todos os projetos da APOGESD 
podem ser acompanhados e 
consultados através do seu site 
oficial.

Prémio Alto Prestígio da Câmara Municipal de Tavira
O Município de Tavira, no dia 1 de Fevereiro, na Gala do 
Desporto Tavira 2018, decidiu atribuir o Prémio Alto Pres-
tígio_Entidade à APOGESD, prémio para a entidade que 
mais se distinguiu em 2018, fundamentando:

“Porque nos últimos anos esta entidade tem vindo a coo-
perar com o Município de Tavira em diversos projetos, 
nomeadamente na colaboração dada ao Meeting de Gestão 
do Desporto e no âmbito dos Municípios Amigos do Des-
porto, desta forma proporciona um conjunto de benefícios, 
que tem contribuído para a melhoria continua do modelo de 
funcionamento ao nível da gestão do desporto, bem como 
dos serviços desportivos prestados à população.

Assim, o Município de Tavira, teve a oportunidade, de 
reconhecer a APOGESD, pois a mesma, tem contribuído, 
para o desenvolvimento do desporto no Concelho, e na visi-
bilidade e elevação do nome da Cidade, na área do desporto 
municipal, a nível regional e nacional.”

A Apogesd agradece este prémio vindo de uma autarquia 
que se distingue pela utilização da atividade física e do des-
porto na melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos. 
Foi um prazer ter estado neste evento tão bem organizado 
(excelente trabalho do Telmo Santos e sua equipa) e que 
mostrou a vitalidade e qualidade do desenvolvimento des-
portivo deste concelho que tem como presidente o Dr. Jorge 
Botelho e vereador do desporto o Dr. José Manuel Gue-
rreiro. Sentimo-nos honrados e mais responsabilizados na 
concretização da nossa missão de valorizar a Gestão de Des-
porto, o Gestor de Desporto, a Apogesd e o Desporto.
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APOGESD 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE GESTÃO DE DESPORTO

Multiusos de Guimarães, Alameda Cidade de Lisboa, 4835-037 Guimarães
Tel.: 253 520 300/926 900 200 - apogesd@apogesd.pt - www.apogesd.pt

Estádios e tendências
Muitos Estádios, contruídos num passado recente, um 
pouco por toda e Europa, têm gerado muitos problemas aos 
seus promotores, nomeadamente ao públicos e seus “Clubes 
Residentes”, levando em alguns casos, a equacionar mesmo a 
sua demolição, face aos custos de operacionalização, manu-
tenção e em alguns casos, despesas elevadas com juros de 
empréstimos bancários. O plano dos operadores ou donos 
da obra passa sempre por estancar os custos, controlar a 
conjuntura económica muitas vezes complicada e tentar 
obter receitas potenciais. Um cenário muito complicado 
quando ao fatores descritos se junta a falta de experiência 
na operacionalização e potenciação destes “equipamentos 
desportivos”, assim como, falta de financiamento e “impos-
sibilidades legais” de realizar obras de requalificação.

A irracionalidade que bloqueia quase toda as pessoas quando 
se aborda o tema “Futebol”, parece também ter afetado desde 
sempre os promotores e donos destas obras, nomeadamente 
nos países do sul da Europa, esquecendo alguns aspetos 
absolutamente básicos, de funcionalidade e de sustentabi-
lidade, quando se decidiu nas últimas décadas, dar início 
à aventura de construção destes referidos equipamentos. 
Hoje, tal como há 60 ou 70 anos atrás, um Estádio deve ser 
desde logo pensado em termos de custos de construção, 
funcionalidade, requisitos regulamentares, exploração des-
portiva, benefício social e cultural do seu espaço, e por fim, 
na satisfação que decorre da utilização por parte dos atletas, 
assistentes e todas as partes interessadas na gestão deste tipo 
de equipamentos.

Embora seja muito difícil do ponto de vista técnico, realizar 
alterações estruturais e funcionais em Estádios, para além 
dos avultados custos associados a esta operações, a resis-
tência à mudança provocada pelo valor afetivo que alguns 
grupos de cidadãos sentem, e se expressam, é muito negativa 
quando se equacionam transformações ou mesmo demo-
lição destes equipamentos. No entanto, e em abono da ver-
dade, cada dia que passa, todos sentimos que que alguma 
coisa deveria ser feita em relação aos Estádios que não cum-
prem minimamente a função para que foram concebidos.

As atuais tendências para a construção e uso de Estádios, 
fruto das mudanças e “novos” interesses sociais, que não vão 

parar de evoluir, não se refletem em muitos dos estádios que 
fazem parte da oferta atual. Hoje em dia exigem-se respostas 
satisfatórias, sob pena de se perder definitivamente o inte-
resse por acudir a estes equipamentos, nomeadamente para 
assistir a espetáculos desportivos, para além de se arriscar a 
integridade física dos seus utilizadores por via de processos 
acelerados de degradação. Desta forma, sempre que possí-
vel, é absolutamente necessário, seguir algumas das seguin-
tes tendências atuais: a) para a localização dos estádios em 
zonas urbanas, catalisar a regeneração destes edifícios e ani-
mação destas áreas; b) maximizar a oferta de serviços, even-
tos, atividades desportivas e comerciais, no sentido de gerar 
receita e rentabilidade económica; c). desenvolver estratégias 
de sustentabilidade, tais como, o armazenamento de água da 
chuva, ventilação natural, eficiência energética, e uso de 
materiais reciclados na construção ou reabilitação; d) dotar 
e desenvolver nos Estádios uma infraestrutura e rede digital, 
que suporte e promova novas experiências aos assistentes, 
dentro e à volta dos estádios, com suportes de realidade 
virtual e aumentada, aquisição de ingressos e pagamento 
via telemóvel; e) e, repensar a acessibilidade aos Estádios 
por diferentes vias, nomeadamente  através de transporte 
público, e outros meios amigos do ambiente. 

Há que definitivamente não protelar algumas das mudanças 
possíveis na oferta de Estádios, pois a solução atual, em mui-
tos casos, não está estruturada e não promove atratividade 
nem a sustentabilidade económica, social e desportiva que 
se exige nestes tempos modernos.

Fernando Parente  
Vice-Presidente da APOGESD
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O nosso grande objectivo é fazer de Portugal um País com 
pessoas mais saudáveis, mais activas e mais felizes. Preten-
demos aumentar dos actuais 540.000 portugueses a praticar 
exercício físico em Clubes de Fitness, para 1 milhão em 
2021, ou seja, duplicar.

Vamos deixar de ser AGAP e passaremos a ser 
PORTUGAL ACTIVO !
Acabamos de iniciar o ano com a publicação do nosso pri-
meiro número da Revista Portugal Activo. Era uma ambição 
da nossa Associação que se tornou realidade.

Era um passo decisivo para a nossa afirmação, porque que-
ríamos ter uma revista de referência nas várias áreas do 
sector: Técnica, Gestão, Marketing e Comunicação, Saúde 
e Nutrição. 

Vamos lançar o Dia do Fato de Treino. Teremos governantes, 
políticos, empresas e escolas de todo o País a ir um dia para 
os seus locais de trabalho ou de ocupação, de Fato de Treino.

Queremos ter um dia comemorativo do Portugal Activo. 
Vamos apresentar na Assembleia da República Portuguesa, 
uma Iniciativa Legislativa com 20.000 assinaturas, para ins-
tituir o dia 16 de Maio como o Dia do Portugal Activo.

Continuamos decididos em promover campanhas de sensi-
bilização para a prática de exercício físico nos nossos Clubes 
de Fitness e Saúde.

A descida do IVA dos serviços de Fitness e os benefícios 
fiscais para quem pratica exercício físico e para as empresas 
promotoras do mesmo com os seus colaboradores, são tam-
bém nossas prioridades.

O nosso sector como preventor e promotor de Saúde, tem 
de ter o mesmo enquadramento fiscal das outras áreas da 
Saúde, como sejam os Serviços Clínicos, a Fisioterapia e a 
Nutrição.

Esperamos conseguir atingir os 
nossos objectivos, correspon-
dendo assim, à necessidade de 
termos cada vez mais uma popu-
lação saudável, activa e feliz. 

José Carlos Reis, Presidente da 
AGAP

11º Encontro Nacional Portugal Activo by AGAP - Um êxito!

Nos dias 4, 5 e 6 de Maio de 2018 realizou-se o 11º EN Portu-
gal Activo by AGAP. O evento decorreu no Fórum Braga em 
Braga e recebeu oradores do mais alto nível, entre os quais 
António Sacavém, José Soares, Luís Cerca, entre outros. 
Ao nível internacional estiveram destacadas figuras do fit-
ness, como Florian Cartoux (Diretor da IHRSA Europa) e 
Alfonso Jiménez (Docente na Universidade de Coventry). 

Institucionalmente, o 11º EN teve igualmente a honra de 
receber o Secretário de Estado da Juventude e Desporto, 
João Paulo Rebelo. 

A Direção da AGAP gostaria de agradecer a presença de 
todos os que participaram no 11º Encontro Nacional.

Após um ano de 2018 repleto de sucessos, não vamos querer abrandar na nossa 
estratégia para 2019.

2019 UM ANO DE NOVOS DESAFIOS
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O contexto em que decorre a atividade tem um forte impacto 
na experiência vivenciada. Pretende-se que o espaço trans-
mita em simultâneo: higiene; segurança; conforto; tranquili-
dade e convide à exploração e aprendizagem.

1. Higiene
É a temática relacionada com a proliferação de doenças, 
sendo o tratamento da água um dos assuntos polémicos 
no que respeita à escolha da piscina. Socialmente, estamos 
acostumados a ouvir que o cloro é agressivo para a saúde, 
no entanto a maioria das piscinas recorre a este processo de 
desinfeção económico e fácil de aplicar. 

Existem variados processos para desinfetar a água, como o 
bromo, o ozono, a radiação UV, a eletrólise de sal, etc. Alguns 
deles pelas características da população que utiliza a piscina 
e pelo número de alunos que a frequenta, têm complexos 
processos de controlo do pH ou de atuação quando aconte-
cem incidentes como vómito ou fezes, situações que podem 
revelar-se comuns quando lidamos com bebés/crianças, o 
que justifica o facto de estes processos não serem uma alter-
nativa generalizada. Para além disso, os anos de existência 
da instalação também determinam o processo selecionado.

Não sendo experts na temática, podemos adiantar que os 
níveis máximos de cloro recomendado são 2ppm, a água 
deve ser transparente, cristalina, com um pH que varia entre 
os 7,4 e os 7,6. As águas e espaços claros demonstram maior 
aceitação por parte das famílias, exatamente porque trans-
mitem limpeza e cuidado.

Como frequentador de aulas o seu contributo para a quali-
dade da água é essencial, e basta adotar alguns comporta-
mentos simples tais como, uma pele limpa (suor, ausência 
de cremes, maquilhagem ou outro cosmético) e o uso de 
equipamento adequado (fato de banho de licra em detri-
mento dos de tecido e fraldas ou fato banho específico para 
bebés). Os resíduos orgânicos como transpiração, fezes, 
urina, secreções nasais e cosméticos alteram a qualidade da 
água, ocorrendo proliferação de bactérias e, consequente-
mente, maior necessidade de elevados níveis de desinfeção. 
Como frequentador de aulas de natação para bebés zele pela 
qualidade da água tomando banho antes de entrar na piscina 
e assegurando que a pele do seu bebé está limpa de cremes. 

O cais da piscina, ainda que pareça improvável, adquire com 
facilidade odor a urina. Sabemos que as fraldas que os bebés 

Natação para Bebés. Elementos que 
fazem a diferença! 
 
Natação para bebés é uma prática de luxo para as famílias. Proporciona momentos 
de aprendizagem, desenvolvimento e vinculação onde a água é o elemento 
mestre. Em alguns programas aquáticos há um desenvolvimento e construção 
relacional e emocional da família, essencial ao seu bem-estar. 

Por: Rita Pinto – ritapinto.agua@gmail.com  
Doutoranda em Educação Física e Desporto – ULHT 
Licenciada em Educação Física e Desporto - ULHT 
Palestrante Internacional sobre a temática Natação Infantil 
Consultora no âmbito das Práticas Pedagógicas em Natação 
Facilitadora de Parentalidade Consciente – Mikaela Oven 
LifeCoach - Lifetraining
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utilizam realizam a contenção de fezes, mas a sua capacidade 
de absorção é diminuta, o que pode justificar este tipo de 
situações. Antes, após as aulas e sempre que se justifique o 
espaço envolvente deve ser limpo para evitar esta desagra-
dável situação.

Outro fator contaminador é o calçado utilizado no próprio 
cais. Opte por uma bota protetora ou um chinelo específico 
para a ocasião. Quando tiver vontade de contornar as dire-
trizes, pense sempre que esse é o espaço que também o seu 
bebé/criança frequenta. 

Sugerimos que no espaço envolvente existam depósitos para 
fraldas usadas e lixo consequente da higiene do bebé/criança 
(cotonetes; toalhetes; etc) e uns dispensadores de papel para 
limpar as secreções nasais. Por ser um local, submetido a 
humidade permanente, a limpeza da estrutura é importante, 
a danificação ocorre com facilidade e dará rapidamente a 
ideia de sujidade, detioração ou envelhecimento, algo que os 
acompanhantes dos bebés estão especialmente atentos.

2. Segurança
Neste tópico ressalvamos 3 áreas: o acesso à piscina e envol-
vimento; a metodologia de ensino e o momento de entrada 
e saída da água. São temas sensíveis, mas que determinam 
experiências agradáveis.

2.1. Acesso à piscina e Envolvimento
Qualquer oportunidade de acesso à piscina só deve oco-
rrer na presença de um adulto. E qualquer espaço aquático 
vazio deve estar vedado e fechado com total inacessibilidade 

por parte de um bebé/criança. O afogamento é uma reali-
dade e é um acontecimento evitável, somos nós adultos os 
responsáveis pela sua prevenção (WHO, 2014). Quando o 
espaço não está a ser utilizado qualquer objeto lúdico deve 
estar guardado em estruturas próprias e vedadas aos bebés/
crianças, pois são aliciadores de entradas na água.

Sendo o ambiente de uma piscina coberta húmido e mol-
hado por salpicos ou movimentações da água, o piso, tende 
a ser escorregadio, cuide da forma como se desloca. Reco-
mendamos, a utilização de calçado específico e que a criança 
seja educada a andar no espaço envolvente em vez de correr. 
Os pisos não são todos iguais, mas a condição de segurança 
essa sim deverá ser – Caminhe à volta da piscina!

2.2.  Programas Aquáticos
A frequência de programas aquáticos fomenta o gosto do 
bebé/criança pela água, a sua imaturidade e a imprevisibili-
dade característica deste meio não permite que estes quando 
têm menos de 4 anos e ainda que frequentem programas 
aquáticos conscientes e educativos, possam controlar volun-
tariamente a respiração e flutuar dorsal durante um tempo 
que lhes permita ser socorridos por um adulto (American 
Academy of Pediatrics, nd). A supervisão do bebé/criança 
e a metodologia de ensino elegida para que este aprenda a 
relacionar-se com a água e a desenvolver competência aquá-
tica é da responsabilidade parental e deve ser uma decisão 
consciente. Existem programas variados e a competitividade 
entre instalações é uma realidade. Seja um adulto atento e 
saiba o que procura. A nossa recomendação: questione-se 
sobre a intenção pela qual quer frequentar aulas de natação 
para bebés; conheça os objetivos da escola de natação e a 
metodologia de ensino adotada para os alcançar. Se puder 
observe uma sessão ou frequente uma aula experimental, 
no horário e com o professor que pretende ter como res-
ponsável.

Programas que promovam o auto-salvamento aquá-
tico são questionados por um vasto conjunto de experts, 
pois a estrutura emocional do bebé/criança não deve ser 
desafiada, stressada ao ponto de poder ocorrer trauma. 
A intenção da modalidade é uma prática familiar e de 
ambientação a um meio aquático com progressiva apren-
dizagem da competência aquática. É um processo, não um 
fim e obrigatoriamente é um momento de satisfação, ale-
gria e promotor de bem-estar.
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situações. Antes, após as aulas e sempre que se justifique o 
espaço envolvente deve ser limpo para evitar esta desagra-
dável situação.

Outro fator contaminador é o calçado utilizado no próprio 
cais. Opte por uma bota protetora ou um chinelo específico 
para a ocasião. Quando tiver vontade de contornar as dire-
trizes, pense sempre que esse é o espaço que também o seu 
bebé/criança frequenta. 
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fraldas usadas e lixo consequente da higiene do bebé/criança 
(cotonetes; toalhetes; etc) e uns dispensadores de papel para 
limpar as secreções nasais. Por ser um local, submetido a 
humidade permanente, a limpeza da estrutura é importante, 
a danificação ocorre com facilidade e dará rapidamente a 
ideia de sujidade, detioração ou envelhecimento, algo que os 
acompanhantes dos bebés estão especialmente atentos.

2. Segurança
Neste tópico ressalvamos 3 áreas: o acesso à piscina e envol-
vimento; a metodologia de ensino e o momento de entrada 
e saída da água. São temas sensíveis, mas que determinam 
experiências agradáveis.

2.1. Acesso à piscina e Envolvimento
Qualquer oportunidade de acesso à piscina só deve oco-
rrer na presença de um adulto. E qualquer espaço aquático 
vazio deve estar vedado e fechado com total inacessibilidade 

por parte de um bebé/criança. O afogamento é uma reali-
dade e é um acontecimento evitável, somos nós adultos os 
responsáveis pela sua prevenção (WHO, 2014). Quando o 
espaço não está a ser utilizado qualquer objeto lúdico deve 
estar guardado em estruturas próprias e vedadas aos bebés/
crianças, pois são aliciadores de entradas na água.

Sendo o ambiente de uma piscina coberta húmido e mol-
hado por salpicos ou movimentações da água, o piso, tende 
a ser escorregadio, cuide da forma como se desloca. Reco-
mendamos, a utilização de calçado específico e que a criança 
seja educada a andar no espaço envolvente em vez de correr. 
Os pisos não são todos iguais, mas a condição de segurança 
essa sim deverá ser – Caminhe à volta da piscina!

2.2.  Programas Aquáticos
A frequência de programas aquáticos fomenta o gosto do 
bebé/criança pela água, a sua imaturidade e a imprevisibili-
dade característica deste meio não permite que estes quando 
têm menos de 4 anos e ainda que frequentem programas 
aquáticos conscientes e educativos, possam controlar volun-
tariamente a respiração e flutuar dorsal durante um tempo 
que lhes permita ser socorridos por um adulto (American 
Academy of Pediatrics, nd). A supervisão do bebé/criança 
e a metodologia de ensino elegida para que este aprenda a 
relacionar-se com a água e a desenvolver competência aquá-
tica é da responsabilidade parental e deve ser uma decisão 
consciente. Existem programas variados e a competitividade 
entre instalações é uma realidade. Seja um adulto atento e 
saiba o que procura. A nossa recomendação: questione-se 
sobre a intenção pela qual quer frequentar aulas de natação 
para bebés; conheça os objetivos da escola de natação e a 
metodologia de ensino adotada para os alcançar. Se puder 
observe uma sessão ou frequente uma aula experimental, 
no horário e com o professor que pretende ter como res-
ponsável.

Programas que promovam o auto-salvamento aquá-
tico são questionados por um vasto conjunto de experts, 
pois a estrutura emocional do bebé/criança não deve ser 
desafiada, stressada ao ponto de poder ocorrer trauma. 
A intenção da modalidade é uma prática familiar e de 
ambientação a um meio aquático com progressiva apren-
dizagem da competência aquática. É um processo, não um 
fim e obrigatoriamente é um momento de satisfação, ale-
gria e promotor de bem-estar.
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2.3. Entrada e saída na água
Existem diferentes pontos de acesso à piscina, os mais 
comuns são as escadas, a rampa e o bordo da piscina. Cada 
um deles permite uma oportunidade diferente promotora 
do desenvolvimento do bebé/criança e progressiva autono-
mia para participar neste momento. No entanto, há cuida-
dos que devem ser tidos: a entrada dentro de água só deve 
acontecer na presença do adulto e quando este autorizar o 
bebé/criança a entrar (por ex: 1, 2, 3 salta).  Sendo estes mes-
mos pontos de saída da piscina é preciso ensinar e incentivar 
a que o Bebé/criança o consiga fazer com a máxima autono-
mia. Nadar para estes apoios fixos, após um salto ou quando 
está cansado é uma educação para a segurança aquática. 
Para isso, é necessário que a instalação, inclusive as que fre-
quente a título de lazer, sejam acessíveis e o seu bebé/criança 
consiga fazer uso delas com destreza e autonomia. Explore 
as diferentes alternativas. 

Fica um lembrete, é fácil a criança ver o que está fora de 
água, mas ver o que está dentro que lhe possa servir como 
auxílio é algo que tem de ser ensinado. Piscinas com desní-
veis ou escadas submersas exigem especial atenção e antes 
de acreditar que o seu filho/a consegue nadar, acompanhe-
o/a e observe o que ele/a consegue fazer. Um bebé/criança 
nunca deve estar sozinho num espaço aquático, incluindo o 
banho em casa.

3. Conforto
Pode ser visto como o luxo de cada instalação, aquilo que irá 
despertar a empatia com o local, em alguns casos é apenas 

uma embalagem que conquista os olhos. Por isso, observe, 
avalie e tome decisões conscientes.

A logística de levar um bebé à piscina é complexa. Os pais 
querem muito viver e proporcionar uma experiência agra-
dável ao seu bebé. Roupa, fraldas, toalhas, banho, higiene, 
carrinho do bebé, correntes de ar e como se vestir depois da 
logística toda são algumas das preocupações. Com o deco-
rrer da experiência vai-se simplificando. 

Sugestões: 
1) Poder vestir o bebé na própria nave da piscina (existem 
opções fixas à parede ou portáteis), evitando os contrastes 
de temperatura. 

2) Dar banho com chuveiro tipo “telefone” (mais relevante 
nos bebés, pois a água vem ao seu encontro), levando a pele 
limpa para casa. 

3) Um espaço para os carros de bebé serem guardados e 
acesso ao balneário onde o adulto se veste, pois permite ao 
adulto ir sozinho à atividade.

“Pais relaxados, bebés felizes e Bebés confortáveis, Pais 
felizes.”

Aliado a estas características, termos um ambiente aque-
cido, uma boa renovação de ar, a água a temperaturas entre 
os 30ºC e os 32ºC conseguiremos com naturalidade um 
bom ambiente para a prática. Podendo ser um investimento 
grande da instalação, podem encontrar valores mais altos 
para a frequências destes programas, onde contemplar a 
relação qualidade / preço faz sentido.

4. Tranquilidade
A sessão deve ocorrer em horas calmas da instalação. Para os 
bebés mais pequenos o ideal é uma utilização em exclusivi-
dade nas primeiras horas, com uma água ainda com pouco 
uso, para os maiores pode haver já uma partilha de espaço 
com a etapa seguinte de aprendizagem para conseguirem 
observar o que vem a seguir despertando o interesse, facili-
tador da transição de professor e a autonomia parental.

Chegar com antecedência à instalação é muito importante, 
pois existe todo um cerimonial inerente à preparação para 
a atividade. As primeiras vezes exigem maior cuidado deste 
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elemento tempo: afinal irão estar diante de um novo espaço; 
dimensão; quantidade de água; temperatura; som; lumi-
nosidade; outros bebés; outros adultos; corpo despido e 
em alguns casos touca. É muita coisa a acontecer, vão com 
calma e descrevam cada etapa. É possível o bebé/criança 
chorar, não quer dizer que não gosta, significa sim, “vão 
mais devagar, não percebo o que se está a passar”. A sereni-
dade, o descrever do que está a acontecer e aceitar o ritmo 
do bebé/criança vai favorecer o momento. 

A frequência destas aulas é uma escolha do adulto, não 
um pedido do bebé/criança. A maestria enquanto pais e as 
orientações do professor vão permitir que sessão após sessão 
os processos vão acontecendo por vezes com avanços outras 
com recuos, mas sempre com respeito pela integridade do 
bebé/criança. 

A luz natural é um facilitador deste ambiente sereno e tran-
quilo. Por vezes, a música em instalações mais pequenas e 
especializadas, luzes (cromoterapia), os reflexos da água nas 
paredes e o aconchego do sol ou de uma paisagem, podem 
permitir muitas histórias e construções. A criatividade é 
uma ferramenta poderosa.

5. Exploração e Aprendizagem
Os bebés/crianças sentem-se predispostos à exploração nos 
locais onde se sentem seguros e onde existe um convite à 
curiosidade. Estes elementos potencializadores são: a tem-
peratura ambiente e da água; zonas com pé e sem pé; as 
cores; objetos como animais, bolas, regadores, copos, pla-

taformas estáveis; escorregas; túneis; etc. Mas a experiência 
ganha mais força porque um dos adultos de referência do 
bebé/criança está dentro de água, a vinculação e o tipo de 
comunicação que ambos estabelecem ultrapassará a fron-
teira da experiência aquática e será valiosa em diferentes 
contextos desta família. 

O facto destes programas aquáticos serem orientados por 
um profissional especializado permitirá uma expansão da 
zona de conforto daquela família com a água de forma cons-
ciente; uma maior “literacia” motora; consciência compor-
tamental incluindo dos limites; reconhecimento e respeito 
pelas necessidades e ritmos emocionais do adulto e do bebé/
criança e interação social com os outros. 

O contexto em que acontece a atividade é essencial a uma 
experiência agradável, os materiais embelezam e potenciam, 
mas é na metodologia de ensino, nas pessoas e nas estra-
tégias pedagógicas adotadas que reside toda a sabedoria e 
ciência para que esta seja uma memória futura e uma expe-
riência que se prolonga pela vida toda.
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Implantada no empreendimento turístico 
da Herdade dos Adães, esta piscina 
biológica, além de proporcionar um 
cenário natural bonito e de oferecer um 
espaço de contemplação e observação 
da natureza, destaca-se também pela 
inclusão de um observatório submerso da 
vida na água, equipamento que constitui 
uma novidade em Portugal.

Piscina 
biológica 

Herdade  
dos adães

Por: Claudia Schwarzer, Arquiteta paisagista, 
 Bio Piscinas, Lda
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À primeira vista, a Herdade dos Adães é uma propriedade 
como há muitas no Alentejo. Azinheiras estendem-se até 
ao horizonte e este mar de árvores fica salpicado por vacas a 
pastar nos prados verdes, vigiadas por abutres no céu azul, 
lá muito em cima.

O canto das cotovias acompanha-nos ao longo do caminho 
de Campo Maior até à casa principal da Herdade. Mas aqui 
algo está diferente! Primeiro reparamos numa estrutura de 
uma antiga bomba de gasolina. E lá no fundo, entre as árvo-
res, aparece um barco! Em terra! 

A Herdade dos Adães possui um parque de autocaravanas 
num estilo bem diferente, para não dizer excêntrico, mas 
composto e configurado com muita imaginação acompan-
hada por bom gosto. Descobrimos ainda um catamaran, 
uma traineira e até carris com algumas carruagens de com-
boio, convertidos em quartos. E ainda mais bungalows em 
madeira e várias suites inseridos no edifício principal.

Optamos por usar a passagem de nível da linha de carris, 
sem esquecer de parar escutar e olhar primeiro antes de 
passar, para chegar ao centro deste conjunto de alojamentos 
bem fora de comum e paramos à margem duma piscina 
biológica.

Entre as grandes copas das azinheiras existentes nasceu 
uma tranquila zona de lazer. Neste ambiente muito convi-
dativo, com vista sobre a paisagem alentejana, estende-se 
um grande espelho de água. Possui tudo o que torna uma 
estadia confortável: um ambiente acolhedor com relvados e 
espreguiçadeiras, decks e pérgula em madeira, uma zona de 

lounge com sombras. Mas a grande atração neste ambiente 
fabuloso é a piscina biológica, com as suas águas cristalinas. 

A piscina biológica proporciona um cenário natural bonito 
para o centro deste empreendimento turístico e visa ofere-
cer um espaço de contemplação e observação da natureza, 
facto cada vez mais importante nos dias de hoje. Um refúgio 
perfeito para desfrutar tranquilamente da natureza alente-
jana nos dias de férias. Importante salientar que a oferta se 
destina exclusivamente aos hóspedes da Herdade dos Adães. 

No contexto acima descrito não surpreende que esta piscina 
biológica alberga mais uma novidade, um observatório sub-
merso da vida na água, equipamento até agora nunca visto 
em Portugal! Debaixo do deck pequeno do lado Sudeste 
da piscina biológica instalou-se o observatório.Trata-se de 
uma espécie de cave com um espaço de cerca de 12 m2. O 
acesso ao observatório faz-se por uma escada que liga para 
um túnel e depois ao observatório, tudo pintado a preto para 
realçar e efeito da janela.

Através de uma janela submersa virada a Norte, ou seja, à 
zona de plantas da piscina biológica, consegue-se olhar para 
as plantas como se fosse num aquário. Importante salientar 
que a piscina biológica serve também para fins de educação 
ambiental porque, já há alguns anos, a Herdade dos Adães 
possui um Centro de Interpretação da Natureza e Biodiver-
sidade muito visitado por diversos grupos e especialmente 
pelas turmas das escolas da região.

Com os projetistas da Bio Piscinas, Lda., o promotor encon-
trou um parceiro muito experiente, capaz de desenvolver o 
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projeto da piscina biológica de uso turístico, que garante, 
com o seu tratamento natural da água, o respeito pelo meio 
ambiente de uma forma exemplar. Isto foi de especial impor-
tância, uma vez que a Herdade dos Adães insere-se numa 
Zona de Protecção Especial da Rede Natura 2000. 

A piscina biológica possui duas entradas. Uma rampa 
pavimentada com corrimão garante toda a acessibilidade 
e escadas confortáveis de pedra granítica bujardada dão 
acesso de dois lados, acompanhadas por cais em deck de 
madeira. A zona de banho ocupa 223 m2 da piscina bioló-
gica, com uma faixa de natação de 22 m de comprimento, e 
está delimitada por paredes de separação da zona de plan-
tas. Estas paredes de separação terminam 50 cm abaixo 
da tona de água e podem ser usadas, devido a sua largura 
de 40 cm, como banco submerso que circunda a zona de 
banho. Do lado oposto, junto ao deck, fica o transbordo, 
que manda a água de circulação para o filtro. A parte nas-
cente e norte do espelho de água albergam as zonas de 
depuração com plantas. 

O transbordo ajuda manter a superfície da água limpa de 
impurezas. A partir daí, uma bomba reenvia a água para 
a zona do filtro biológico externo, que contribui na elimi-
nação de nutrientes e bactérias. Daqui a água regressa à zona 
das plantas, onde a bioatividade delas oxigena a água, antes 
de entrar na zona de banho. A piscina biológica tornou-se 
então, a grande atração do empreendimento e serve para 55 
utentes por dia. 

Para obter água de qualidade balnear, o tratamento é feito 
com aquiculturas de plantas macrófitas, ou seja, através de 
grandes conjuntos de plantas submersas oxigenantes de 

espécies diversas. Nas margens desenvolve-se uma grande 
diversidade de plantas de reposição. A água de enchimento 
exigia uma seleção especial de plantas, com espécies capazes 
de crescer bem sob as condições locais. A localização da pis-
cina biológica numa área protegida exigia o uso de espécies 
nativas e de distribuição regional.

As piscinas biológicas fazem parte da chamada nature based 
technology. É a tecnologia mais moderna que é, no caso des-
tas piscinas, uma tecnologia em comunhão com a natureza. 
A biodiversidade e os serviços ecossistémicos oferecem água 
balnear, na sua forma mais natural.

As piscinas biológicas satisfazem a vontade de diferenciar 
a oferta turística, porquanto apresentam mais potencial de 
experienciação ao ar livre e no meio natural, aos hóspedes, 
também fora da época balnear. Piscinas biológicas aumen-
tam a biodiversidade do local e valorizam o ambiente da 
propriedade. 

Este equipamento balnear, com tratamento 100% biológico, 
constitui uma oferta de lazer muito diferenciadora e, devido 
ao design naturalizado e uso exclusivo de plantas e materiais 
típicos do Alentejo, enquadra-se perfeitamente na região. O 
design do projeto está altamente inspirado pelos ambientes 
aquáticos naturais do Alto Alentejo. Assim, criou-se uma 
fatia de paisagem, marcada pela água e plantas luxuriantes, e 
a piscina biológica, com o seu amplo espelho de água de 465 
m2, forma uma espécie de jardim aquático, composto por 
um lago grande com plantas. 

Rodeada por um ambiente natural, a piscina ultrapassa 
todas as expectativas. 
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tância, uma vez que a Herdade dos Adães insere-se numa 
Zona de Protecção Especial da Rede Natura 2000. 
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e escadas confortáveis de pedra granítica bujardada dão 
acesso de dois lados, acompanhadas por cais em deck de 
madeira. A zona de banho ocupa 223 m2 da piscina bioló-
gica, com uma faixa de natação de 22 m de comprimento, e 
está delimitada por paredes de separação da zona de plan-
tas. Estas paredes de separação terminam 50 cm abaixo 
da tona de água e podem ser usadas, devido a sua largura 
de 40 cm, como banco submerso que circunda a zona de 
banho. Do lado oposto, junto ao deck, fica o transbordo, 
que manda a água de circulação para o filtro. A parte nas-
cente e norte do espelho de água albergam as zonas de 
depuração com plantas. 

O transbordo ajuda manter a superfície da água limpa de 
impurezas. A partir daí, uma bomba reenvia a água para 
a zona do filtro biológico externo, que contribui na elimi-
nação de nutrientes e bactérias. Daqui a água regressa à zona 
das plantas, onde a bioatividade delas oxigena a água, antes 
de entrar na zona de banho. A piscina biológica tornou-se 
então, a grande atração do empreendimento e serve para 55 
utentes por dia. 

Para obter água de qualidade balnear, o tratamento é feito 
com aquiculturas de plantas macrófitas, ou seja, através de 
grandes conjuntos de plantas submersas oxigenantes de 

espécies diversas. Nas margens desenvolve-se uma grande 
diversidade de plantas de reposição. A água de enchimento 
exigia uma seleção especial de plantas, com espécies capazes 
de crescer bem sob as condições locais. A localização da pis-
cina biológica numa área protegida exigia o uso de espécies 
nativas e de distribuição regional.

As piscinas biológicas fazem parte da chamada nature based 
technology. É a tecnologia mais moderna que é, no caso des-
tas piscinas, uma tecnologia em comunhão com a natureza. 
A biodiversidade e os serviços ecossistémicos oferecem água 
balnear, na sua forma mais natural.

As piscinas biológicas satisfazem a vontade de diferenciar 
a oferta turística, porquanto apresentam mais potencial de 
experienciação ao ar livre e no meio natural, aos hóspedes, 
também fora da época balnear. Piscinas biológicas aumen-
tam a biodiversidade do local e valorizam o ambiente da 
propriedade. 

Este equipamento balnear, com tratamento 100% biológico, 
constitui uma oferta de lazer muito diferenciadora e, devido 
ao design naturalizado e uso exclusivo de plantas e materiais 
típicos do Alentejo, enquadra-se perfeitamente na região. O 
design do projeto está altamente inspirado pelos ambientes 
aquáticos naturais do Alto Alentejo. Assim, criou-se uma 
fatia de paisagem, marcada pela água e plantas luxuriantes, e 
a piscina biológica, com o seu amplo espelho de água de 465 
m2, forma uma espécie de jardim aquático, composto por 
um lago grande com plantas. 

Rodeada por um ambiente natural, a piscina ultrapassa 
todas as expectativas. 
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FIchA TécNIcA 

Designação: Piscina biológica da herdade dos Adães 

Propriedade: herdade dos Adães, campo Maior

Gestão: herdade dos Adães

Manutenção: herdade dos Adães e ShB, Lda.

Data da inauguração: agosto de 2018

Construção

Promotor da obra: Naturdelta, Lda.

Projeto de arquitetura paisagista: Bio Piscinas, Lda.

Empresa construtora: ShB, Lda.

Projeto de execução: claudia Schwarzer, Arquiteta paisagista, Bio 
Piscinas, Lda.

Direção de obra: Pedro couto, Engº, ShB, Lda.

Data de início da obra: outubro 2017

Data de conclusão: janeiro 2018

Entrada em funcionamento: 31.3.2018

Área total de construção: 900 m2

Orçamento global: 135.000 euros

Caracterização 

Profundidade: 2,00 m

Plano de água área/volume: 465 m2/600 m3

Lotação diária: 55

Temperatura da água: 20 – 29 ºc

Tratamento da água: biológico

Equipamentos

Revestimento: tela FPP 1,2 mm de cor cinzenta (zona de banho) 
e FPP 1,5 mm verde-oliveira (zona de plantas)

Transbordo: em caleira finlandesa

Tratamento da água: biológico

Filtração: biológico

Aquecimento: natural

Pavimento da bordadura: granito, bujardado

Bombas: Blue Eco 240 e Blue Eco 320

Equipamento de medição de 
qualidade de água: 

PB online

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

Sistemas de segurança: equipamento salva-vidas
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A funcionar desde o início do ano e 
promovido pela Câmara Municipal da Maia, 
o novo pavilhão surge do objetivo de dotar 
o Concelho de infraestruturas adequadas 
às exigências do desporto moderno, 
reconhecendo a importância do desporto 
de alta competição e de formação como 
valores sociais relevantes para os cidadãos. 
Localizado na periférica freguesia de 
Pedrouços, o equipamento desportivo vem 
colmatar a carência de espaços e vai servir 
centenas de atletas de várias coletividades. 
Ainda no âmbito do desporto, a autarquia 
tem já em projeto a construção de uma 
nova piscina na zona, outra obra há muito 
desejada pela população.

Novo 
Pavilhão 

DesPortivo De 
PeDrouços 13

Por: Redação Revista e Instalações Desportivas Hoy
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A Câmara Municipal da Maia inaugurou, no passado dia 2 
de fevereiro, um novo espaço coberto para desporto. Trata-
se do Pavilhão Desportivo de Pedrouços 13, que tem esta 
designação por se localizar na freguesia de Pedrouços e por 
o 13 representar o número de equipamentos desportivos 
municipais semelhantes que a autarquia tem ao serviço da 
população.

Enquadrando e justificando o investimento, António 
Domingos da Silva Tiago, Presidente da Câmara Munici-
pal, esclarece que «a Maia, Cidade do Desporto, continua 
a trabalhar para oferecer condições ímpares para a prática 
desportiva no município, estimulando o exercício físico e 
promovendo hábitos de vida saudável. Por isso, além da 
permanente renovação das estruturas desportivas, continua 
a investir na construção de novas infraestruturas».

O novo espaço municipal está perfeitamente inserido numa 
zona desportiva, a poente do Estádio Municipal de Pedrou-
ços, e integra a estratégia do município de criação de um 
número significativo de recintos desportivos desta natureza. 
Daí o simbolismo do número, assinalando que este já é o 13º 
equipamento desta tipologia a ser construído no Município 
da Maia. 

eficiência energética
Com uma solução arquitetónica contemporânea, mas 
sóbria, discreta e funcional, o novo espaço possui uma área 
total de 2600m2 de implantação e encontra-se distribuído 
por dois pisos.

O projeto arquitectónico do pavilhão pontuou pela apresen-
tação de formas regulares com geometria rectangular, rea-
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lçando os vários espaços para utilizações distintas. Em des-
taque, está naturalmente a zona desportiva que é constituída 
por dois espaços, ambos com piso em madeira flutuante e 
com as medidas oficiais para a prática de algumas modali-
dades de desportos colectivos. O pavilhão está homologado 
e possibilita a prática e a realização de provas oficiais de 
modalidades como o andebol, basquetebol e futsal, entre 
outras. Por outro lado, oferece também um espaço para a 
prática dos denominados desportos de combate, tais como 
judo, karaté ou taekwondo.

O novo Pavilhão Desportivo de Pedrouços 13 oferece ainda 
com uma generosa zona de bancadas, com capacidade para 
acolher, aproximadamente, 400 espectadores, disponibili-
zando 8 lugares que estão reservados em permanência para 
espectadores com mobilidade reduzida e respetivos acom-
panhantes. Registe-se que o equipamento está dotado de 

acessos e todos os apoios para a mobilidade reduzida, cum-
prindo os requisitos de acessibilidade.

Um outro aspeto que foi tido em linha de conta na cons-
trução deste equipamento é o seu enquadramento na estra-
tégia de sustentabilidade integral do município, nomea-
damente nos objetivos de sustentabilidade ambiental do 
território, encontrando-se equipado com as mais recentes 
tecnologias em eficiência energética e com a introdução de 
iluminação led em toda a área desportiva.

Desporto e modernidade
Em termos da caracterização da zona de implantação 
deste equipamento desportivo municipal, segundo dados 
do PORDATA, a população da Maia ascendia, em 2017, 
a 136.390 habitantes que vivem numa área geográfica de 
82,9 km2, a qual se divide em 10 freguesias. Os mesmos 
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dados apontam que, do total da população, 15% são jovens 
com menos de 15 anos; 68,1% correspondem a indivíduos 
na idade ativa, entre 15 e 64 anos; e 16,9% são idosos com 
mais de 65 anos. O PORDATA aponta ainda que em 2017, a 
Câmara Municipal despendeu 18,4% do seu orçamento em 
despesas de cultura e desporto.

Comparativamente a outros concelhos semelhantes, a Maia 
acaba por ter uma população jovem e ativa bastante expres-
siva, facto que torna o desporto uma prioridade. Neste con-
texto, António da Silva Tiago realça que «o desporto, nas 
suas múltiplas modalidades e dimensões, é sem dúvida um 
fenómeno da modernidade, que revela o grau de desenvol-
vimento humano e social das sociedades contemporâneas».

O responsável pela autarquia acrescenta que «o fenómeno 
desportivo tem merecido por parte da Câmara Municipal da 
Maia, uma atenção muito particular e um fortíssimo inves-
timento, quer em equipamentos desportivos que permi-
tem uma prática regular adequada e segura, quer em meios 
humanos e programas que alavancam o fomento e desenvol-
vimento do desporto em todo o concelho. O nosso foco visa, 
em primeiro lugar, proporcionar ao maior número possível 
de pessoas, crianças, jovens, adultos e seniores, uma prática 
saudável de exercício físico e desporto para todos».

António da Silva Tiago destaca ainda que, «a par dessa estra-
tégia de fomento generalizado da prática desportiva, a Maia 
tem-se destacado pela afirmação em diversas modalida-
des cujos resultados evidenciam claramente o entusiasmo, 
empenho e dedicação dos nossos atletas. Sublinho o quanto 
deve ser motivo de orgulho para toda a comunidade conce-
lhia, o facto de todos poderem, querendo, praticar exercício 
e desporto, mas também a honra e o prestígio que os nossos 
campeões averbam com os seus feitos desportivos notáveis, 
levando o nome da Maia aos quatro cantos do Mundo».

Ao nível dos objetivos da política desportiva municipal, o 
presidente aponta que «é pretensão da Câmara dinamizar 
um processo de desenvolvimento desportivo coerente, inte-
grado, endógeno e sustentado, considerando o desporto 
como um fator de valorização humana e social e, como 
um meio privilegiado de ocupação dos tempos livres, de 
recreação e de lazer, constituindo-se assim a autarquia como 
um elemento catalisador e de intervenção direta no processo 
de desenvolvimento desportivo, coexistindo as finalidades 

FIchA TécNIcA

Designação: Pavilhão Desportivo de 
Pedrouços 13

Localização: Pedrouços, Maia

Data de inauguração: 2 de fevereiro de 2019

Promotor: câmara Municipal da 
Maia

Gestão: câmara Municipal da 
Maia

Investimento: 1,4 milhões de euros

Área de implantação: 2600m2

Número de pisos: 2

Tipo de piso: madeira flutuante

Tecnologia: eficiência energética

Iluminação: lâmpadas led

Bancadas: 400 espectadores

Lugares de mobilidade reduzida: 8

Modalidades: andebol, basquetebol 
e futsal, ginástica, judo, 
karaté e taekwondo, etc.

Número de habitantes Maia: 136.390 

Número de habitantes Pedrouços: 14.000
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extra-desportivas (saúde, educação, lazer, economia, etc.) 
com as finalidades desportivas (vitórias, medalhas, etc.). 
Dotar o Concelho de infraestruturas adequadas às exigên-
cias do desporto moderno e reconhecer a importância do 
desporto de alta competição, de rendimento desportivo e de 
formação como valores sociais, culturais, políticos e econó-
micos relevantes são apenas algumas das “linhas” políticas 
que se propõe alcançar».

obra fundamental 
É neste contexto que a Câmara promove e apoia eventos de 
referência (nacional e internacional) na área do espetáculo 
desportivo e da alta competição, dá apoio por objetivos aos 
Clubes vocacionados para o rendimento desportivo e auxilia 
os Clubes que apresentem projetos de formação desportiva. 
António da Silva Tiago elucida que «o aumento da taxa de 
participação desportiva da população em geral e a sensibi-
lização e promoção da pratica desportiva nos segmentos da 
população pouco motivados (3ª Idade e Famílias), são prio-
ritários para o desenvolvimento do Concelho, tornando-se, 
a par com a construção das instalações desportivas, pressu-
postos importantes para que o desenvolvimento desportivo 
se efetue realmente».

A cerimónia de inauguração do Pavilhão Desportivo de 
Pedrouços 13 reuniu as mais diversas entidades regionais 
e contou com um extenso programa de animação propor-
cionado por entidades da comunidade maiata. Além dos 
discursos oficiais, a data foi assinalada com um espetáculo 
oferecido pela Art Gym Company do Acro Clube da Maia, 
seguindo-se as animações do Grupo Folclórico e Etnográ-

fico Flor de Linho e do Clube Maia Sénior, com Danças de 
Salão.

Na ocasião, também Joaquim Araújo, Presidente da Junta 
de Freguesia de Pedrouços, salientou a importância da obra, 
pela qual já se esperava há duas décadas, constituindo um 
projeto que se manifesta crucial para suprir a necessidade de 
espaços desportivos que se observa na freguesia. 

Num investimento estimado de 1,4 milhões de euros, o novo 
recinto desportivo pode acolher várias centenas de atletas e 
servirá 8 coletividades, que vão melhorar significativamente 
a sua oferta desportiva.

Justificando o novo pavilhão, num documento elaborado 
pela Junta de Freguesia, refere-se que “a localização perifé-
rica da Freguesia de Pedrouços face ao Centro da Maia e ao 
seu modelo social e habitacional dominante, a comunidade 
residente, que hoje se cifra em cerca de 14.000 habitantes, 
em grande parte tem um estilo de vida cada vez mais seden-
tário, o que muito se devia à falta de oferta de espaços para 
a prática de exercício físico na freguesia, designadamente 
um pavilhão gimnodesportivo com oferta variada de vários 
tipos de desportos”. 

Ora, a inauguração do novo Pavilhão Desportivo de Pedrou-
ços é uma resposta eloquente aos anseios da Junta de Fre-
guesia, tendo sido anunciado que a autarquia está prestes a 
lançar o projeto para a construção de novas piscinas munici-
pais na freguesia, outra obra há muito esperada pelos muní-
cipes e comunidades locais.

António da Silva Tiago, Presidente da câmara Municipal da Maia Joaquim Araújo, Presidente da Junta de Freguesia de Pedrouços, discursa na 
cerimónia de inauguração
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O Complexo de Piscinas do Jamor foi 
um importante marco para a natação 
portuguesa na medida em que se 
constituiu como o primeiro equipamento 
coberto em Portugal capaz de acolher 
provas nacionais e internacionais, de 
qualquer disciplina da Natação – natação 
pura, natação sincronizada, polo aquático 
e saltos para a água.

Complexo  
de pisCinas  
do Jamor:  
21 anos depois

Por: Susana Rodrigues, Chefe da Divisão de Instalações 
e Atividades Aquáticas do Centro Desportivo Nacional 
do Jamor
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A inauguração deste Complexo de Piscinas, a 22 de julho de 
1998, na presença de inúmeras individualidades políticas e 
desportivas, pautou-se pela exibição de todas as disciplinas 
da natação, marcando a vantagem desta infraestrutura no 
contexto nacional. Contudo, ao longo dos anos, a sua utili-
dade é bem mais ampla e multifuncional do que as vertentes 
formais da natação, mas já lá vamos.

a sua história
Em termos históricos importa referir que a filosofia sub-
jacente ao então Estádio Nacional, inaugurado em 1944, 
correspondia a um local onde a população de Lisboa fosse 
beneficiária de uma ampla zona de recreio e lazer, em íntimo 
convívio com a natureza. Seguiram-se vários projetos de 
ordenamento com a perspetiva de diversas infraestruturas 
desportivas. Algumas vingaram, outras foram descontinua-
das, e outros projetos foram surgindo, até à configuração 
atual, nos seus cerca de 200 hectares de área.

Em parte, a realização dos Jogos Olímpicos em Barcelona 
em 1992, veio suscitar um novo interesse sobre este espaço 
ao nível da agenda política portuguesa, com a necessidade 
de infraestruturas desportivas de qualidade e impacto, em 
particular, para dar resposta ao Alto Rendimento. A par-
tir de 1987, o Estádio Nacional passou a ser apresentado 
como Complexo Desportivo do Jamor, numa dualidade de 
vertentes - uma clara prioridade sobre o desporto de alta 
competição, conjugada com o desporto recreativo e de lazer.

Nos finais da década de 80, o projeto inicial para a área que 
hoje corresponde ao Complexo de Piscinas do Jamor (e que 
correspondia a uma antiga estação do ramal ferroviário do 
Jamor) ambicionava substituir a piscina então existente a 
umas dezenas de metros a nordeste (tanque coberto com 
apenas 5 pistas). O projeto contemplava dois volumes edi-
ficados integrados por um átrio de distribuição. Uma nave 
desportiva principal com pista de atletismo e campo para 
várias modalidades praticadas em recintos cobertos e uma 
segunda nave correspondente a piscinas, com uma piscina 
olímpica, cuba de saltos e piscina de 25metros, permitindo a 
prática de todas as modalidades da natação. 

A aprovação de projeto e construção viria a corresponder 
“apenas” a uma Piscina Olímpica e a um Tanque de Saltos, 
tendo a nave desportiva principal sido deslocada para a zona 
da então Expo 98.

No ano seguinte após a inauguração oficial, esta instalação 
desportiva acolheu a 3ª edição dos Campeonatos Europeus 
de Piscina Curta em Absolutos, com a participação de 334 
atletas oriundos de 33 países, num dos maiores eventos rea-
lizados nesse ano em Portugal e o mais relevante, em termos 
internacionais, nesta infraestrutura. Para a história ficou 
também o êxito desportivo alcançado nesta competição, em 
que Portugal conquistou 2 medalhas (ambas de José Couto), 
e onde se bateram 5 recordes do mundo, 11 do campeonato 
em si e 9 recordes nacionais. 
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No ano de 2003 viria a ter lugar outra competição inter-
nacional, desta vez de polo aquático – o Campeonato da 
Europa de Juniores Masculinos, tendo a Seleção Nacional se 
qualificado no 4º lugar. No ano seguinte, em julho de 2004 
viria a marcar novo destaque internacional, desta vez com 
a realização do Campeonato da Europa de Juniores, com a 
participação de cerca de 40 países, a última grande compe-
tição antes dos Jogos Olímpicos de Atenas.

Pese embora a proliferação de piscinas municipais pelo país 
na década de 80/90, motivado pelo acesso a fundos comu-
nitários com a entrada de Portugal na então Comunidade 
Económica Europeia, esta infraestrutura desportiva, orça-
mentada na altura ao equivalente a 15 milhões de euros, 
foi um importante marco no panorama da natação nacio-
nal, correspondendo aos anseios da comunidade da natação 
através de uma infraestrutura completa, com condições úni-
cas para a prática da natação ao nível da aprendizagem, 
formação, treino e rendimento, na alçada da administração 
central.

Exemplo disso são os atletas de topo da natação nacional, 
com diversas participações em Jogos Olímpicos que nos 
últimos 20 anos tiveram ou têm o Complexo de Piscinas 

do Jamor como casa dos seus treinos, reforçando a impor-
tância desta infraestrutura impar, tais como: Simão Mor-
gado, Nuno Laurentino, Pedro Silva, Diana Gomes, Carlos 
Almeida, Ricardo Pedroso, Vitória Kamiskaya, Alexis San-
tos, entre outros atletas de topo, ou na sua preparação para 
tal. Pela vertente de natação igualmente na sua modalidade, 
o triatlo tem vindo também a usufruir desta instalação na 
preparação dos seus melhores atletas, como Vanessa Fer-
nandes, Bruno Pais, João Silva, João Pereira, Miguel Arraio-
los, Melanie Santos, etc.

as suas mais valias
As condições envolventes no Jamor, a par da sua localização 
geográfica às portas de Lisboa, fazem desta instalação um 
espaço desportivo bastante procurado. Além da tradicional 
e tão solicitada Piscina Olímpica, das poucas em Portugal, 
possui como potencial particularidade um fundo móvel 
na Piscina de Saltos, permitindo variar a profundidade do 
tanque, desde os 0 aos 5 metros e possibilitando o acesso por 
parte de diferentes grupos populacionais. No dia-a-dia desta 
instalação, a plataforma encontra-se a 1,30m de profundi-
dade, permitindo o desenvolvimento pleno de atividades 
desde a adaptação ao meio aquático, aprendizagem, hidrogi-
nástica, hidroterapia e natação para bebés. 

042_049_INSTALAÇÕES_complexo_jamor_PSIDH_01_2019.indd   44 15/03/2019   16:08:00



N E W  C O L L E C T I O Nz e n
ref. Fior di Bosco

w w w . e z a r r i . c o m

Zubierreka Industrialdea, 58, 20210 Lazkao (Gipuzkoa) España
T.: +34 943 164 800 ; F.: +34 943 884 066   info@ezarri.com

Sin título-1   1 28/03/2017   10:20:44

INSTALAÇÕES44

No ano de 2003 viria a ter lugar outra competição inter-
nacional, desta vez de polo aquático – o Campeonato da 
Europa de Juniores Masculinos, tendo a Seleção Nacional se 
qualificado no 4º lugar. No ano seguinte, em julho de 2004 
viria a marcar novo destaque internacional, desta vez com 
a realização do Campeonato da Europa de Juniores, com a 
participação de cerca de 40 países, a última grande compe-
tição antes dos Jogos Olímpicos de Atenas.

Pese embora a proliferação de piscinas municipais pelo país 
na década de 80/90, motivado pelo acesso a fundos comu-
nitários com a entrada de Portugal na então Comunidade 
Económica Europeia, esta infraestrutura desportiva, orça-
mentada na altura ao equivalente a 15 milhões de euros, 
foi um importante marco no panorama da natação nacio-
nal, correspondendo aos anseios da comunidade da natação 
através de uma infraestrutura completa, com condições úni-
cas para a prática da natação ao nível da aprendizagem, 
formação, treino e rendimento, na alçada da administração 
central.

Exemplo disso são os atletas de topo da natação nacional, 
com diversas participações em Jogos Olímpicos que nos 
últimos 20 anos tiveram ou têm o Complexo de Piscinas 

do Jamor como casa dos seus treinos, reforçando a impor-
tância desta infraestrutura impar, tais como: Simão Mor-
gado, Nuno Laurentino, Pedro Silva, Diana Gomes, Carlos 
Almeida, Ricardo Pedroso, Vitória Kamiskaya, Alexis San-
tos, entre outros atletas de topo, ou na sua preparação para 
tal. Pela vertente de natação igualmente na sua modalidade, 
o triatlo tem vindo também a usufruir desta instalação na 
preparação dos seus melhores atletas, como Vanessa Fer-
nandes, Bruno Pais, João Silva, João Pereira, Miguel Arraio-
los, Melanie Santos, etc.

as suas mais valias
As condições envolventes no Jamor, a par da sua localização 
geográfica às portas de Lisboa, fazem desta instalação um 
espaço desportivo bastante procurado. Além da tradicional 
e tão solicitada Piscina Olímpica, das poucas em Portugal, 
possui como potencial particularidade um fundo móvel 
na Piscina de Saltos, permitindo variar a profundidade do 
tanque, desde os 0 aos 5 metros e possibilitando o acesso por 
parte de diferentes grupos populacionais. No dia-a-dia desta 
instalação, a plataforma encontra-se a 1,30m de profundi-
dade, permitindo o desenvolvimento pleno de atividades 
desde a adaptação ao meio aquático, aprendizagem, hidrogi-
nástica, hidroterapia e natação para bebés. 

042_049_INSTALAÇÕES_complexo_jamor_PSIDH_01_2019.indd   44 15/03/2019   16:08:00



INSTALAÇÕES46

Além da nave propriamente dita, composta por dois pla-
nos de água e uma torre de saltos com 10 plataformas, este 
Complexo de Piscinas alberga ainda um conjunto de outras 
valências e serviços, que lhe conferem um carácter multi-
funcional único. Tais valências encontram-se integrados 
no Centro de Alto Rendimento do Jamor (CAR Jamor) e 
correspondem a uma sala de Judo, sala de Lutas Amadoras, 
Sala de Treino (ginásio), Sala de Altitude, Laboratório de 
Avaliação e Controlo do Treino, Serviço de Nutrição, ser-
viços no âmbito da Medicina Desportiva e da Fisioterapia. 
Tudo isto no sentido de apoiar as federações e atletas, inde-
pendentemente da modalidade, na preparação desportiva 
do seu percurso de Alto Rendimento.

Modelo de gestão e seus utilizadores
O modelo de gestão direta vigente no Complexo de Pisci-
nas Jamor, na alçada do Instituto Português do Desporto e 
Juventude, IP – IPDJ, IP (atualmente através da Divisão de 
Instalações e Atividades Aquáticas do Centro Desportivo 
Nacional do Jamor), tem procurado compatibilizar a utili-
zação pelos diferentes subsetores da prática desportiva – prá-
tica desportiva de rendimento e prática desportiva de lazer – 
existindo um Regulamento Geral de Utilização e Exploração 
das Instalações Desportivas do Centro Desportivo Nacional 

do Jamor, enquadrado pela Portaria nº 333/3013, de 14 de 
novembro. Pese embora a clara orientação no sentido de dar 
prioridade à utilização da piscina olímpica por atletas afetos 
ao regime de Alto Rendimento e à competição desportiva, 
não só da natação e natação adaptada, como também de 
outras modalidades com a parte aquática inserida, tem sido 
possível levar a cabo um equilíbrio entre todas as vertentes 
de prática a que é dada resposta, compatibilizando objetivos 
de natureza desportiva, social e financeira.

Em linha com a missão do IPDJ, IP, este Complexo de Pisci-
nas alberga diversas modalidades desportivas, tendo vindo 
a ter uma procura crescente nos últimos anos, em particu-
lar reflexo de maior necessidade da parte das Federações 
Desportivas, como também de clubes, quer ao nível da for-
mação desportiva, quer ao nível da competição e alta com-
petição, totalizando cerca de 22 entidades com utilização 
regular. Em maior destaque para as modalidades de natação 
e triatlo, naturalmente, mas também com utilização da parte 
do pentatlo moderno e mergulho.

Outros tipos de utilização desta infraestrutura correspon-
dem à Escola de Natação do Jamor, Utilização Livre por 
parte de utentes que desejam realizar os seus treinos sem 
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horário fixo e enquadramento técnico associado, Escolas 
e Faculdade de Motricidade Humana pela proximidade e 
desde sempre estreita relação com o Jamor, bem como de 
projetos desportivos da Câmara Municipal de Oeiras. Toda 
esta procura leva a uma ocupação bastante significativa nos 
planos de água, em especial nos períodos de início da manhã 
e final do dia, onde a lotação é completa.

Atualmente, e no total de todos os seus tipos de utilização, 
este Complexo de Piscinas possui mais de 5200 utilizado-
res regulares, a que corresponde uma frequência diária na 
ordem dos 900 utilizadores. 

A Escola de Natação do Jamor
Desde os primórdios da construção deste Complexo de Pis-
cinas foi idealizada a criação de uma Escola de Natação, de 
forma a corresponder não só à vertente de lazer e promoção 
da atividade física, mas decerto que também com vista à 
sustentabilidade de tamanha instalação desportiva. 

Atualmente, a Escola de Natação do Jamor contempla qua-
tro grandes áreas de atividade direcionada para segmentos 
populacionais concreto, nomeadamente: Hidroginástica, 
Hidroterapia, Natação para Bebés e, naturalmente, Natação 
Pura, desde a adaptação ao meio aquático, aprendizagem, 
aperfeiçoamento até à pré-competição (ver caixa 1). Esta 
última, numa metodologia progressiva de ensino, em que 
nos casos aplicáveis culminará com o encaminhamento 

do jovem atleta para clubes que desenvolvam o carácter de 
competição. 

Na totalidade da Escola de Natação do Jamor são realizadas 
cerca de 570 aulas semanais, das quais cerca de 70% têm 
lugar na Piscina de Saltos. Além das aulas propriamente 
ditas são promovidas diversas atividades ao longo da época, 
entre as quais momentos de “competição” com o desenvol-
vimento de provas internas não oficiais e com a participação 
de clubes/entidades externas convidadas.

A Escola de Natação do Jamor iniciou em 2015 o processo de 
certificação de qualidade junto da Federação Portuguesa de 
Natação, possuindo atualmente o nível Ouro, estimulando 
ainda mais o comprometimento de adoção de uma atitude 
de melhoria contínua da qualidade pedagógica, didática e 
de gestão.

Ao longo dos últimos anos tem-se vindo a verificar um 
crescimento em todas as atividades da escola, com um 
crescimento global na ordem dos 6%, estando atualmente 
com aproximadamente 2950 utentes, apenas na Escola de 
Natação, e que representa cerca de 80% da receita do Com-
plexo de Piscinas. 

O seu rumo
A manutenção e melhoramento das condições do Com-
plexo de Piscinas do Jamor não foi acompanhando as céle-
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res, constantes e cada vez mais exigentes condições logís-
ticas para acolhimento de grandes eventos internacionais 
nas disciplinas aquáticas, como Campeonatos da Europa ou 
superior, pelo que a referência que o motivou como local 
para acolhimento de grandes provas internacionais esfriou 
ao longo dos últimos anos, não sendo essa a sua capital prio-
ridade. Não obstante, é palco de uma média de três compe-
tições de nível nacional/internacional, levadas a cabo pela 
Federação Portuguesa de Natação.

A prioridade tem-se centrado na manutenção e adaptação 
da instalação às necessidades identificadas pelos seus uti-
lizadores e stakeholders.  Ao longo do tempo foi sendo 
exigida uma maior multifuncionalidade da infraestrutura 
na sua globalidade, com maior diversidade de atividades 
e uma constante adaptação de espaços, integrando novas 
valências para responder às necessidades de todos os seg-
mentos de utilizadores, desde o atleta de alto rendimento, 
ao atleta federado, ao utilizador livre, ao utente da escola 
de natação, ao praticante de triatlo, ao de natação, ao de 
judo, e de outras atividades e modalidades desportivas 
que encontram aqui a necessidade de exercer parte do 
seu treino.

Recorde-se que o mais dispendioso numa instalação é exata-
mente a sua manutenção ao longo do seu ciclo de vida e não 
a sua construção. A este propósito a International Facility 
Management Association, declara uma proporção de 75%-

25% respetivamente, a qual se acredita ainda mais acentuada 
ao nível de Piscinas, face aos inerentes elevados custos de 
funcionamento. 

Dentro dos orçamentos possíveis disponibilizados para esta 
área, os últimos anos procuraram a recuperação/manu-
tenção de muitos dos seus sistemas de funcionamento pro-
curando a máxima eficiência e eficácia, dotar a infraestru-
tura com medidas de manutenção preventiva, com vista ao 
prolongamento dos seus ciclos de vida e a recuperação da 
sua modernidade e versatilidade.

As mais recentes melhorias da instalação passaram pela 
remodelação da rede de distribuição de águas do cir-
cuito secundário e dos sistemas de comando e controlo 
das unidades de tratamento do ar, requalificação geral 
do sistema de iluminação da nave, requalificação dos 
balneários dotando-os de balneários prioritários para 
populações especiais com acesso independente ao cais, 
recuperação da plataforma móvel da Piscina de Saltos, 
elaboração das medidas de autoproteção do edifício, 
requalificação da parede sul do cais, a qual tem uma 
função acústica e térmica e que apresentava um estado 
avançado de degradação, reativação do bar, entre muitas 
outras com vista à funcionalidade plena da instalação, 
assente em critérios de conforto, higiene e qualidade, 
tão indispensáveis à satisfação dos todos os nossos uti-
lizadores.
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A propósito da implementação do 
Programa de Reabilitação de Instalações 
Desportivas (PRID), realizámos uma 
entrevista ao Secretário de Estado da 
Juventude e do Desporto, João Paulo 
Rebelo, que salientou que «a esmagadora 
maioria das infraestruturas desportivas 
existentes em Portugal continental foi 
construída há mais de 20 anos, estando 
parte delas a requerer intervenções 
de variada ordem, designadamente 
manutenção e conservação correntes 
na sequência do desgaste natural». O 
responsável pela pasta do Desporto 
aborda ainda os traços gerais da política 
desportiva do Governo e os principais 
investimentos que estão a ser feitos, 
sublinhando que o modelo de gestão 
de uma instalação está diretamente 
relacionado com o projeto desportivo que 
lhe está associado. 

Reabilitação 
de 

instalações 
despoRtivas

Por: Redação da Revista Piscinas e Instalações 
Desportivas Hoy 

- Para 2019, o PRID tem uma dotação orçamental do IPDJ de 2 M€
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Em traços gerais em que consiste o Programa de Reabili-
tação de Instalações Desportivas?

O Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas 
(PRID) tem como objetivo promover a modernização e a 
reabilitação do parque desportivo dos clubes e associações 
de base local, de Portugal continental, que colocam os seus 
equipamentos ao serviço das populações.

Consiste na requalificação de um conjunto de instalações de 
clubes, designadamente pavimentos desportivos, cobertu-
ras, balneários ou, por exemplo, a construção e reparação de 
redes de equipamentos de gás, água e eletricidade ou a efi-
ciência energética. Visam promover a atratividade e a adesão 
à prática desportiva em melhores condições e segurança. 

Que entidades podem recorrer ao Programa, qual o 
volume de verbas envolvido e a que tipo de investimentos 
se destina?

O programa destina-se a clubes e associações desportivas 
cujos estatutos incluam o fomento e a prática de atividades 
desportivas e que demonstrem ser constituídos sob a forma 
de associação sem fins lucrativos, nos termos gerais de direito.

As candidaturas envolvem a comparticipação financeira do 
poder local, de outras entidades ou empresas locais e das 
próprias entidades candidatas. 

O investimento global no PRID nos dois primeiros anos foi 
de 6,5 milhões de euros, dos quais 2,5 M€ foram comparti-
cipados pelo Instituto Português do Desporto e Juventude 
(IPDJ). Foram 172 as associações e clubes que beneficiaram 
deste financiamento, tendo sido disponibilizados 1,0 M€ 
no primeiro ano (2017) e 1,5 M€ no segundo (2018). Já 
decorreram as candidaturas para a edição de 2019, com uma 
dotação orçamental do IPDJ de 2 M€. 

investir em Centros de alto Rendimento 
Como classifica o estado atual dos equipamentos des-
portivos públicos? Quais são os investimentos recentes 
que considera mais significativos e qual a estratégia do 
Governo para os casos que necessitam de requalificação? 

O PRID, lançado pelo atual Governo, recupera investimento 
público em infraestruturas. Tal não ocorria desde 2010 e 

procura ir ao encontro das necessidades das inúmeras asso-
ciações e clubes de base local, tão fundamentais no desen-
volvimento desportivo de base do nosso País.  

A esmagadora maioria das infraestruturas desportivas exis-
tentes em Portugal continental foi construída há mais de 
20 anos, estando parte delas a requerer intervenções de 
variada ordem, designadamente manutenção e conservação 
correntes na sequência do desgaste natural (envelhecimento 
natural, utilização e agentes atmosféricos), reabilitação e 
modernização. Paralelamente, neste espaço temporal tem-
se verificado uma evolução da legislação sobre segurança, 
saúde pública e acessibilidades bem como a necessidade de 
implementação de sistemas que assegurem a sustentabili-
dade (eficiência energética e novas tecnologias) e competiti-
vidade, dos pontos de vista ambiental e económico.

Nos últimos três anos, a título de exemplo, o IPDJ emitiu 
cerca de 400 pareceres sobre infraestruturas desportivas, 
referentes, em geral, à construção de novas infraestruturas 
desportivas ou à remodelação de existentes, em função da 
nova legislação em vigor.

De realçar o grande investimento que tem sido realizado 
pelas autarquias, nos últimos anos, no que diz respeito à 
construção e à manutenção de infraestrutura desportivas e 
à construção de infraestruturas desportivas em escolas, em 
particular pavilhões desportivos, que, em horário pós-letivo, 
estão abertos à comunidade, seja para treino e competições 
seja para a prática de atividade física.

Exemplo de grandes investimentos públicos são os Centros 
de Alto Rendimento que compõem a rede nacional. São 
infraestruturas especializadas e destinadas ao treino e com-
petição das principais modalidades olímpicas, coordenados 

– O Governo tem investido nos Centros de Alto 
Rendimento, enquanto infraestruturas especializadas 

e destinadas ao treino e competição das principais 
modalidades olímpicas.
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pela Fundação do Desporto em conjunto com as autarquias, 
suas proprietárias, e as federações desportivas das respetivas 
modalidades. 

Embora integrado nesta rede, apesar de operar em 
regime de gestão direta pelo IPDJ, tem de ser realçado o 
papel do Centro Desportivo Nacional do Jamor (CDNJ). 
Foi alvo de um investimento de cerca de 20 milhões de 
euros nos últimos 10 anos, com a construção de novas 
valências como a Nave Coberta de Atletismo, a Nave 
Coberta de Ténis e os campos de Rugby, onde treinam 
diariamente centenas de atletas de alto rendimento. 
Destacam-se muitas outras intervenções que servem a 
população em geral e promovem o Desporto e a prática 
de atividade física da população, como o parque urbano, 
a pista de canoagem ou os percursos pedonais e circuitos 
de manutenção. O CDNJ tem sido alvo de constantes 
investimentos de melhoria e manutenção de instalações, 
dos quais se destacam a residência e área social do Cen-
tro de Alto rendimento, as salas de treino, a piscina 
olímpica e respetivos balneários, a pista de atletismo, a 
iluminação, o Parque Urbano e o Estádio Nacional. Este 
tipo de intervenção na manutenção e requalificação tem 
oscilado entre os 700 mil euros e 1 milhão de euros por 
ano de investimento, aproximadamente.

apoio ao movimento desportivo
Reconhecendo-se a importância do Desporto para o 
bem-estar da população, quais os eixos fundamentais 
da política de Desporto e em que medida se estão a 
trabalhar os modelos de gestão e manutenção de equi-
pamentos para dar resposta a novas solicitações e a 
tornar sustentáveis as infra-estruturas existentes?

As políticas públicas da área do desporto têm respondido 
às necessidades relacionadas com o desporto de alto ren-
dimento, com a articulação da política desportiva com 
a Escola e com a generalização da prática desportiva 
com base nos operadores associativos, designadamente 
Federações (preocupação principal da administração 
central), associações e clubes (preocupação principal do 
poder local), bem como outras organizações da socie-
dade civil. 

Estas políticas são traduzidas pelos programas de apoio 
ao movimento desportivo, designadamente o programa 

olímpico e paralímpico, os programas de apoio ao desen-
volvimento desportivo e à organização de grandes eventos 
internacionais (no caso da administração central) e de 
programas de apoio ao movimento associativo local (no 
caso da administração local e regional).

As políticas públicas, nos últimos 4 anos, assentaram na 
aposta em responder de forma crescente às necessidades 
das estruturas associativas de base, estimulando a rede 
associativa de clubes e associações locais com programas 
que promovem a prática desportiva informal e também 
formal em escalões de formação, mas também em popu-
lações especiais, designadamente seniores, pessoas com 
deficiência e populações de risco.  Estes programas da 
Administração Central são acompanhados pelos serviços 
desconcentrados regionais do IPDJ. É o caso do Programa 
de Desporto para Todos, do PRID e do Clube Top (relacio-
nado com a capacitação e formação de dirigentes de clubes 
de base local).

As questões da ética, do combate ao doping e da violência 
no desporto, (com a criação da Autoridade para a Pre-
venção e Combate à Violência no Desporto) bem como 
a manipulação de resultados desportivos (match-fixing) 
estão na centralidade da política pública para o desporto.

- João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 
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Apesar de muitos municípios possuírem a carta desportiva 
do seu território, pretende-se que exista informação agre-
gada relativamente ao parque de infraestruturas desporti-
vas do País. Nesta matéria o Governo, através do IPDJ tem 
vindo juntamente com os municípios e as Comunidades 
Intermunicipais, a enriquecer a informação constante da 
plataforma do sistema nacional de informação desportiva 
(SNID.pt), útil para o cidadão comum poder saber onde 
encontrar uma instalação e que tipo de atividade despor-
tiva pode aí realizar ou para um investigador poder recol-
her dados e fazer a sua conversão para conhecimento útil 
no sentido de ajudar à tomada de decisão politica, no plano 
nacional ou local. 

O modelo de gestão de uma instalação está muito relacio-
nado com o projeto desportivo que está associado a essa 
instalação. Este pode ser de gestão direta de uma entidade 
pública ou privada, em regime de concessão e parceria. A 
sustentabilidade dessa instalação depende muito das ativi-
dades que podem ser realizadas nessa instalação, da locali-
zação da instalação, da condição socioeconómica dos seus 
utilizadores, etc. 

As reabilitações que têm vindo a ser realizadas através do 
PRID têm contribuído para aumentar a sustentabilidade 
de muitas instalações desportivas no plano energético e na 
redução de custos de manutenção.

A título de exemplo, o CDNJ utiliza diferentes modelos de 
gestão na mesma geografi a (gestão direta e concessão de ges-
tão) adequados para responder à diversidade de utilizadores 
que vão do cidadão comum até ao atleta de alto rendimento. 
O IPDJ tem vindo a produzir documentação técnica sobre 
infraestruturas desportivas (cadernos técnicos), disponíveis 
na sua página de internet, que abordam não só questões de 
conceção mas também questões de manutenção de infraes-
truturas e equipamentos desportivos.

Encontram-se, igualmente, disponíveis normas europeias 
e legislação úteis à conceção, à gestão e à manutenção de 
infraestruturas e equipamentos desportivos. Presentemente, 
o IPDJ iniciou a elaboração de novos cadernos técnicos, 
sendo um dos temas em estudo a gestão e a manutenção 
de infraestruturas desportivas, com conclusão prevista no 
primeiro semestre do ano em curso.

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

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

As coberturas de Policarbonato,  para além das vantagens já referidas,  têm a vantagem adicional de incrementar a temperatura da sua piscina entre 5 e 
7 graus!   Se está interessado em desfrutar da sua piscina tranquilamente, instale uma cobertura SAFESWIM®. Oferecemos  um produto de qualidade, 
com um preço sensato e um serviço pós-venda eficaz. Visite a nossa página em www.safeswim.net e conheça melhor a nossa gama de produtos.

050_053_GESTÃO_financiamiento_PSIDH_01_2019.indd   53 15/03/2019   16:00:53



54 GESTÃO

Boas práticas 
de Manutenção 
preventiva, 
curativa e plano 
de Manutenção 
de coMplexos de 
piscinas (parte ii)

Por: Pedro Silva, Diretor Técnico do Complexo de Piscinas de Rio 
Maior, Desmor, EM, SA

Na última edição, tratámos o tema 
das boas práticas de manutenção 
de piscinas focando a atenção na 
sua importância e nos vários tipos 
de manutenção existentes. Neste 
artigo, será tratado o modelo 
de funcionamento do serviço 
de manutenção de uma piscina, 
abordando-se, entre outros, 
aspetos como a criação do plano de 
manutenção, a definição das rotinas 
diárias e a análise do perfil do técnico 
de manutenção de complexos de 
piscinas.
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plano de Manutenção
Um plano de manutenção é um conjunto estruturado de 
tarefas que compreendem as atividades, os procedimentos, 
os recursos e a duração necessários para executar a manu-
tenção (EN 13306, 2001).

Para Xenos (1998), um plano de manutenção consiste basi-
camente em: 

- Classificar os equipamentos quanto à sua importância 
dentro da instalação; 

- Definir a forma e frequência de manutenção para cada 
equipamento ou máquina, sendo a execução da mesma 
baseada em inspeções periódicas e, se necessário, refor-
mas ou trocas de peças nos equipamentos; 

- Verificar a eficácia do plano de manutenção através de 
itens de controlo, tomando decisões corretivas se neces-
sário.

O Plano de manutenção tem como principais objetivos o 
planeamento, desenvolvimento e registo de todas as ações 
de manutenção e reparação efetuadas pelos funcionários ou 
por terceiros num complexo de piscinas, bem como manter 
todas as condições de segurança e de higiene e o correto 
funcionamento de todos os equipamentos no sentido de 
otimizar todos os recursos existentes. 

Assim, um plano de manutenção deve responder às seguin-
tes perguntas: 

– Como? 

– O quê? 

– Em quanto tempo? 

– Quem?

– Quando?

– Quanto? 

As três primeiras perguntas são essenciais para a fase de pla-
neamento e as três últimas, imprescindíveis para a progra-
mação. O plano de execução deve sempre ser devidamente 
acompanhado e controlado para se obter informações que 
orientem a tomada de decisão quanto aos equipamentos e 
às equipas de manutenção. O controlo deve ser realizado 
através da recolha e tratamento dos dados, seguidos da 
devida interpretação. É desta forma que são estabelecidos os 
padrões ou normas de trabalho.

O plano de manutenção deve ser realizado de acordo com 
as indicações do fabricante, quantidades de equipamen-
tos e desgaste específico, de modo a que se efetue uma 
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calendarização prévia dos trabalhos a efetuar e da sua 
periodicidade.

Em função da tipologia e especificidade da instalação e dos 
equipamentos instalados, é fundamental que seja estabe-
lecido o conjunto de tarefas e rotinas específicas de manu-
tenção preventiva e preditiva, assim como a periodicidade 
de realização das mesmas. 

As tarefas principais que integram um plano de manutenção são:

- Verificações, medições, reapertos mecânicos, elétricos e 
lubrificação, limpezas, melhoramentos, substituições e/
ou reparações de equipamentos ou materiais degrada-
dos pelo uso ou tempo de vida útil esgotado, de forma a 
garantir a continuidade e qualidade do estado funcional 
dos equipamentos.

A realização dos serviços de manutenção deverá respeitar a 
legislação aplicável, bem como as normas técnicas, de quali-
dade e boas práticas referentes às atividades a realizar.

Cada atividade de manutenção preventiva deverá ser identi-
ficada por um conjunto de procedimentos, os quais deverão 
dar uma resposta clara sobre quem, onde, quando, como e 
sobre que objeto de manutenção é efetuada a ação.

Sempre que as tarefas de manutenção sejam realizadas por 
prestadores de serviços externos à organização, no inicio de 
cada contrato, deverá ser solicitado ao prestador um rela-
tório inicial de estado, que deverá conter um diagnóstico 
identificador das anomalias pendentes das instalações e uma 
proposta para reposição do estado nominal de funciona-
mento dos equipamentos e máquinas, por ordem de prio-
ridade.

Nesse relatório deverá constar uma lista de reparações prio-
ritárias que deverão ser executadas, de modo a que o funcio-
namento da instalação não seja comprometido.

Um plano de manutenção deve conter:

- Objetivo;

TabEla 2. PlanO dE manuTEnçÃO anual Para ChillErS E bOmbaS dE CalOr

descrição da tarefa m b T S a

inspeção visual X

Verificação de ruídos anormais X

Verificar condições gerais de funcionamento X

Verificar nível de óleo do cárter dos compressores X

Verificar funcionamento e ajustar o fluxostato de água X

limpeza do filtro de água X

Purga de ar - lado da água - no evaporador X

Verificação de fugas de óleo e refrigerante X

Verificar seguranças pressão alta, baixa e óleo X

Verificar temperatura de agua e refrigerante X

Verificação de cargas de refrigerante X

medir / registar pressões e temperaturas X

Verificar os “set points” X

medir / registar consumos X

Proceder ao “self-test” do microprocessador X

Verificação do funcionamento dos órgãos de proteção, 

comando e controlo
X

Preenchimento da folha de manutenção X

legenda:  m: mensal  b:bimestral  T: Trimestral  S: Semestral  a: anual

054_063_GESTÂO_boas_práticas_PSIDH_01_2019.indd   56 18/03/2019   10:48:10



Distribuidor exclusivo para Portugal SCP

SCP Pool Portugal
Sitio das Barrosas - Francos

2635-145 Rio de Mouro
TM: +351 219 199 500 - www.scpeurope.pt

Sal marinho de alta pureza 
100% de origem marinha.

UNION SALINERA DE ESPAÑA, S.A.
C/. ALBASANZ Nº 16 - 2ª PLANTA - 28037 MADRID - TEL. 914 363 132 - WWW.SALINS.COM - WWW.TRATAMIENTODEPISCINAS.COM

DESCUBRA LA GAMA AQUASWIM
para el tratamiento de piscinas por electrocloración

El referente para tratamiento de cloración salina

calidad A
apto para piscinas

de exterior e
interior equipadas

con un
electroclorador con

o sin sonda

la pastilla de sal
fruto de un
desarrollo
innovador

Pastillas a base de una
sal conforme a la norma

Publi UNION SALINERA-157:Publi UNION SALINERA-157  27/3/14  09:37  Página 2

Especialistas 
em Sal 

para 
piscinas

UNION SALINERA DE ESPAÑA, S.A.

Carrera de San Jerónimo nº 15 - 2ª Planta
28014 MADRID

Tel. +34 914 363 147 
www.salins.com - www.tratamientodepiscinas.com

Pastilhas de sal 
multifunção.

Conforme a norma.

SALINS PSIDH_01_2019.indd   1 14/03/2019   16:32:53

GESTÃO56

calendarização prévia dos trabalhos a efetuar e da sua 
periodicidade.

Em função da tipologia e especificidade da instalação e dos 
equipamentos instalados, é fundamental que seja estabe-
lecido o conjunto de tarefas e rotinas específicas de manu-
tenção preventiva e preditiva, assim como a periodicidade 
de realização das mesmas. 

As tarefas principais que integram um plano de manutenção são:

- Verificações, medições, reapertos mecânicos, elétricos e 
lubrificação, limpezas, melhoramentos, substituições e/
ou reparações de equipamentos ou materiais degrada-
dos pelo uso ou tempo de vida útil esgotado, de forma a 
garantir a continuidade e qualidade do estado funcional 
dos equipamentos.

A realização dos serviços de manutenção deverá respeitar a 
legislação aplicável, bem como as normas técnicas, de quali-
dade e boas práticas referentes às atividades a realizar.

Cada atividade de manutenção preventiva deverá ser identi-
ficada por um conjunto de procedimentos, os quais deverão 
dar uma resposta clara sobre quem, onde, quando, como e 
sobre que objeto de manutenção é efetuada a ação.

Sempre que as tarefas de manutenção sejam realizadas por 
prestadores de serviços externos à organização, no inicio de 
cada contrato, deverá ser solicitado ao prestador um rela-
tório inicial de estado, que deverá conter um diagnóstico 
identificador das anomalias pendentes das instalações e uma 
proposta para reposição do estado nominal de funciona-
mento dos equipamentos e máquinas, por ordem de prio-
ridade.

Nesse relatório deverá constar uma lista de reparações prio-
ritárias que deverão ser executadas, de modo a que o funcio-
namento da instalação não seja comprometido.

Um plano de manutenção deve conter:

- Objetivo;

TabEla 2. PlanO dE manuTEnçÃO anual Para ChillErS E bOmbaS dE CalOr

descrição da tarefa m b T S a

inspeção visual X

Verificação de ruídos anormais X

Verificar condições gerais de funcionamento X

Verificar nível de óleo do cárter dos compressores X

Verificar funcionamento e ajustar o fluxostato de água X

limpeza do filtro de água X

Purga de ar - lado da água - no evaporador X

Verificação de fugas de óleo e refrigerante X

Verificar seguranças pressão alta, baixa e óleo X

Verificar temperatura de agua e refrigerante X

Verificação de cargas de refrigerante X

medir / registar pressões e temperaturas X

Verificar os “set points” X

medir / registar consumos X

Proceder ao “self-test” do microprocessador X

Verificação do funcionamento dos órgãos de proteção, 

comando e controlo
X

Preenchimento da folha de manutenção X

legenda:  m: mensal  b:bimestral  T: Trimestral  S: Semestral  a: anual

054_063_GESTÂO_boas_práticas_PSIDH_01_2019.indd   56 18/03/2019   10:48:10



GESTÃO58

- Equipamentos abrangidos;

- Descrição dos serviços de manutenção e das periodici-
dades estabelecidas;

- Considerações finais/registos.

Definição das rotinas de manutenção
Por rotina de manutenção entendem-se todas as tarefas de 
manutenção diária, preventiva ou preditiva, devidamente 
planeadas e definidas em função das necessidades de manu-
tenção dos equipamentos, das condições higio-sanitárias e 
de controlo dos parâmetros de conforto da instalação.

Todas as tarefas e vistorias realizadas pelo serviço de manu-
tenção devem ser cumpridas com total seriedade.  É fun-
damental ter a periodicidade determinada para garantir a 
confiabilidade na operação.  Tais atividades normalmente 
recebem o termo de rotina.

Muitas são comuns nos diversos complexos de piscinas 
(podendo variar em função da sua dimensão e tipologia), e 
apresentamos de seguida alguns exemplos:

•	ativar/desativar iluminação (interna/externa);

•	verificar as condições das caldeiras, AQS, UTA;

•	verificar nível dos tanques de compensação;

•	verificar parâmetros físico-químicos da água das cubas;

•	realizar registros de leituras de energia e água.

É fundamental que as rotinas periódicas de manutenção, 
quer sejam diárias ou semanais, sejam definidas em função 
da tipologia de funcionamento da instalação e das atividades 
aí desenvolvidas, de modo a que estas não coloquem em 
causa o bom funcionamento da instalação, a qualidade do 
serviço prestado, nem prejudiquem as atividades desenvol-
vidas e o conforto dos seus utilizadores.

Deste modo, tarefas como lavagem de filtros, renovação diá-
ria de água aos tanques de compensação, limpeza dos filtros 
de ar das UTA ou tratamentos químicos pontuais, devem ser 
programadas de modo a que não prejudiquem as atividades 

desenvolvidas e possam reduzir ao máximo os custos ener-
géticos e de funcionamento.  

Funcionamento do serviço de manutenção num 
Complexo de Piscinas

Condução da instalação
Em conjunto com os vários tipos de manutenção acima 
apresentados e em coordenação com a gestão e com os téc-
nicos de manutenção do complexo de piscinas, é fundamen-
tal que seja efetuada uma devida condução da instalação. 

Por condução da instalação entendem-se todas as atividades 
de manutenção ou tarefas correspondentes à gestão técnica 
e ao uso diário e sistemático da instalação, incluindo todas 
as tarefas de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, 
assim como o cumprimento de todas as obrigatoriedades 
legais. Estão incluídas nestas atividades as paragens perió-
dicas, testes e monitorização do funcionamento, registos 
diários e de anomalias e controlo dados. A condução de 
cada instalação depende fundamentalmente da sua tipo-
logia, abrangência das atividades desenvolvidas, definição 
dos vários parâmetros de conforto e tipos de manutenção 
utilizadas.

Coordenação das tarefas em função das atividades 
desenvolvidas
De modo a poder-se procurar uma melhor qualidade 
do serviço prestado assim como do funcionamento de 
todos os setores funcionais da instalação, todas as tare-
fas de manutenção devem ser planeadas e articuladas 
de acordo com as atividades desenvolvidas, nomeada-
mente horário das aulas, tipos de utilizadores, períodos 
de paragem, períodos de não utilização, de modo a que 
estas tarefas não comprometam a qualidade dos vários 
serviços prestados.

Quanto melhor for a coordenação entre as tarefas de 
manutenção e atividades desenvolvidas, mais próximo 
estaremos de um funcionamento ótimo da instalação, 
porque nunca nos devemos esquecer que o objetivo prin-
cipal deverá ser sempre o de podermos proporcionar aos 
utilizadores do complexo de piscinas as melhores con-
dições de conforto e higio-sanitárias, para que estes pos-
sam realizar as suas atividades da melhor forma possível e 
em segurança. 
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- Equipamentos abrangidos;

- Descrição dos serviços de manutenção e das periodici-
dades estabelecidas;

- Considerações finais/registos.

Definição das rotinas de manutenção
Por rotina de manutenção entendem-se todas as tarefas de 
manutenção diária, preventiva ou preditiva, devidamente 
planeadas e definidas em função das necessidades de manu-
tenção dos equipamentos, das condições higio-sanitárias e 
de controlo dos parâmetros de conforto da instalação.

Todas as tarefas e vistorias realizadas pelo serviço de manu-
tenção devem ser cumpridas com total seriedade.  É fun-
damental ter a periodicidade determinada para garantir a 
confiabilidade na operação.  Tais atividades normalmente 
recebem o termo de rotina.

Muitas são comuns nos diversos complexos de piscinas 
(podendo variar em função da sua dimensão e tipologia), e 
apresentamos de seguida alguns exemplos:

•	ativar/desativar iluminação (interna/externa);

•	verificar as condições das caldeiras, AQS, UTA;

•	verificar nível dos tanques de compensação;

•	verificar parâmetros físico-químicos da água das cubas;

•	realizar registros de leituras de energia e água.

É fundamental que as rotinas periódicas de manutenção, 
quer sejam diárias ou semanais, sejam definidas em função 
da tipologia de funcionamento da instalação e das atividades 
aí desenvolvidas, de modo a que estas não coloquem em 
causa o bom funcionamento da instalação, a qualidade do 
serviço prestado, nem prejudiquem as atividades desenvol-
vidas e o conforto dos seus utilizadores.

Deste modo, tarefas como lavagem de filtros, renovação diá-
ria de água aos tanques de compensação, limpeza dos filtros 
de ar das UTA ou tratamentos químicos pontuais, devem ser 
programadas de modo a que não prejudiquem as atividades 

desenvolvidas e possam reduzir ao máximo os custos ener-
géticos e de funcionamento.  

Funcionamento do serviço de manutenção num 
Complexo de Piscinas

Condução da instalação
Em conjunto com os vários tipos de manutenção acima 
apresentados e em coordenação com a gestão e com os téc-
nicos de manutenção do complexo de piscinas, é fundamen-
tal que seja efetuada uma devida condução da instalação. 

Por condução da instalação entendem-se todas as atividades 
de manutenção ou tarefas correspondentes à gestão técnica 
e ao uso diário e sistemático da instalação, incluindo todas 
as tarefas de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, 
assim como o cumprimento de todas as obrigatoriedades 
legais. Estão incluídas nestas atividades as paragens perió-
dicas, testes e monitorização do funcionamento, registos 
diários e de anomalias e controlo dados. A condução de 
cada instalação depende fundamentalmente da sua tipo-
logia, abrangência das atividades desenvolvidas, definição 
dos vários parâmetros de conforto e tipos de manutenção 
utilizadas.

Coordenação das tarefas em função das atividades 
desenvolvidas
De modo a poder-se procurar uma melhor qualidade 
do serviço prestado assim como do funcionamento de 
todos os setores funcionais da instalação, todas as tare-
fas de manutenção devem ser planeadas e articuladas 
de acordo com as atividades desenvolvidas, nomeada-
mente horário das aulas, tipos de utilizadores, períodos 
de paragem, períodos de não utilização, de modo a que 
estas tarefas não comprometam a qualidade dos vários 
serviços prestados.

Quanto melhor for a coordenação entre as tarefas de 
manutenção e atividades desenvolvidas, mais próximo 
estaremos de um funcionamento ótimo da instalação, 
porque nunca nos devemos esquecer que o objetivo prin-
cipal deverá ser sempre o de podermos proporcionar aos 
utilizadores do complexo de piscinas as melhores con-
dições de conforto e higio-sanitárias, para que estes pos-
sam realizar as suas atividades da melhor forma possível e 
em segurança. 
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Definição das condições de utilização de acordo com 
as atividades desenvolvidas
É preciso ter em atenção quais as atividades desenvolvidas 
num complexo de piscinas, e em conjunto com a tipologia 
da instalação, ajustar os diversos parâmetros de conforto, 
quer da água quer do ar da piscina a essas atividades, de 
forma a podermos obter a melhor relação entre o conforto 
térmico dos utentes, os normativos legais e o controlo dos 
consumos energéticos. 

É normal que seja necessário ajustar pontualmente, e ape-
nas em algumas cubas, a temperatura da água da piscina, 
devido à tipologia dos utentes que estejam a utilizar as 
instalações, nomeadamente bebés, idosos e crianças com 
necessidades especiais (Hidroterapia, Natação Especial e 
Hidroginástica). 

Assim, consideramos ser importante que no momento de 
planificação das aulas e atividades a desenvolver num com-
plexo de piscinas, se tenha em conta as necessidades de con-
forto de cada tipo de atividade/aula, tentando sempre que 
possível que aulas com necessidades idênticas em termos de 
conforto térmico da água das cubas, possam ser desenvolvi-
das em simultâneo, o que permitirá uma melhor gestão dos 
recursos e poupanças energéticas.

Informação aos diversos setores e utilizadores
Como em qualquer empresa ou setor de atividade, atual-
mente a informação é cada vez mais importante.

Ao analisar a informação no contexto das organizações, é 
importante defini-la. Barreto (1996) define o termo infor-
mação como as “estruturas significantes com a competência 
de gerar conhecimento no indivíduo, em seu grupo ou na 
sociedade”. 

Entende-se que a informação é geradora de conhecimento, 
elemento fundamental para gerir a tomada de decisão numa 
organização. Cada vez mais, o valor da mesma tem sido 
percebido nas organizações, e, conforme Moresi (2000), “o 
valor da informação é uma função do contexto da organi-
zação, da finalidade de utilização, do processo decisório e 
dos resultados das decisões”. 

Consideramos, também, que uma gestão voltada para o con-
hecimento é aquela capaz de estabelecer uma visão estraté-

gica para o uso da informação e do conhecimento, promover 
a aquisição, criação, codificação parcial e transferência de 
conhecimentos tácitos e explícitos, estimular e promover a 
criatividade, a inovação, a aprendizagem e a educação con-
tínua, além de propiciar um contexto organizacional ade-
quado (Neto, 2002).

Não podemos deixar de considerar um complexo de pis-
cinas como uma organização, pelo que é fundamental que 
todos os setores funcionais de um complexo de piscinas ten-
ham conhecimento do que se passa dentro da organização, 
pois deste modo será mais fácil identificar um problema ou 
desvio no funcionamento, informar o setor responsável pela 
sua resolução (neste caso habitualmente o setor de manu-
tenção), repor as condições normais de funcionamento e 
proporcionar aos utilizadores a devida informação.

De forma a minorar possíveis prejuízos e desconforto aos 
utilizadores, é fundamental que os diversos setores estejam 
informados do plano de manutenção e das intervenções a 
realizar e seus períodos de duração, para poderem assim 
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Definição das condições de utilização de acordo com 
as atividades desenvolvidas
É preciso ter em atenção quais as atividades desenvolvidas 
num complexo de piscinas, e em conjunto com a tipologia 
da instalação, ajustar os diversos parâmetros de conforto, 
quer da água quer do ar da piscina a essas atividades, de 
forma a podermos obter a melhor relação entre o conforto 
térmico dos utentes, os normativos legais e o controlo dos 
consumos energéticos. 

É normal que seja necessário ajustar pontualmente, e ape-
nas em algumas cubas, a temperatura da água da piscina, 
devido à tipologia dos utentes que estejam a utilizar as 
instalações, nomeadamente bebés, idosos e crianças com 
necessidades especiais (Hidroterapia, Natação Especial e 
Hidroginástica). 

Assim, consideramos ser importante que no momento de 
planificação das aulas e atividades a desenvolver num com-
plexo de piscinas, se tenha em conta as necessidades de con-
forto de cada tipo de atividade/aula, tentando sempre que 
possível que aulas com necessidades idênticas em termos de 
conforto térmico da água das cubas, possam ser desenvolvi-
das em simultâneo, o que permitirá uma melhor gestão dos 
recursos e poupanças energéticas.

Informação aos diversos setores e utilizadores
Como em qualquer empresa ou setor de atividade, atual-
mente a informação é cada vez mais importante.

Ao analisar a informação no contexto das organizações, é 
importante defini-la. Barreto (1996) define o termo infor-
mação como as “estruturas significantes com a competência 
de gerar conhecimento no indivíduo, em seu grupo ou na 
sociedade”. 

Entende-se que a informação é geradora de conhecimento, 
elemento fundamental para gerir a tomada de decisão numa 
organização. Cada vez mais, o valor da mesma tem sido 
percebido nas organizações, e, conforme Moresi (2000), “o 
valor da informação é uma função do contexto da organi-
zação, da finalidade de utilização, do processo decisório e 
dos resultados das decisões”. 

Consideramos, também, que uma gestão voltada para o con-
hecimento é aquela capaz de estabelecer uma visão estraté-

gica para o uso da informação e do conhecimento, promover 
a aquisição, criação, codificação parcial e transferência de 
conhecimentos tácitos e explícitos, estimular e promover a 
criatividade, a inovação, a aprendizagem e a educação con-
tínua, além de propiciar um contexto organizacional ade-
quado (Neto, 2002).

Não podemos deixar de considerar um complexo de pis-
cinas como uma organização, pelo que é fundamental que 
todos os setores funcionais de um complexo de piscinas ten-
ham conhecimento do que se passa dentro da organização, 
pois deste modo será mais fácil identificar um problema ou 
desvio no funcionamento, informar o setor responsável pela 
sua resolução (neste caso habitualmente o setor de manu-
tenção), repor as condições normais de funcionamento e 
proporcionar aos utilizadores a devida informação.

De forma a minorar possíveis prejuízos e desconforto aos 
utilizadores, é fundamental que os diversos setores estejam 
informados do plano de manutenção e das intervenções a 
realizar e seus períodos de duração, para poderem assim 
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informar os utentes e tomarem decisões de ajuste ao funcio-
namento das atividades caso seja necessário.

Sempre que existam avarias e/ou intervenções que tenham 
que ser realizadas durante o período de utilização que pos-
sam obrigar a um desvio nos parâmetros de conforto habi-
tuais, é fundamental que exista uma informação aos utentes, 
de modo a que estes sejam sensibilizados para possíveis defi-
ciências de funcionamento (desde que dentro dos limites 
estabelecidos pelos normativos legais e que não coloquem 
em causa o conforto dos utilizador) antes de iniciarem as 
suas atividades/aulas, pois diz-nos a experiência que quando 
um utente é informado atempadamente de uma determi-
nada anomalia, nomeadamente temperatura dos duches, 
do ar ou da água das piscinas, reage normalmente de forma 
mais positiva. 

Por outro lado, quando esta informação existe, é possível 
em alguns caso encontrar alternativas, de forma a minorar 
ao máximo possíveis desconfortos que possamos colocar 
aos utentes. 

Controlo e registo de tarefas
Num relatório sobre indicadores ambientais a Organi-
zação de Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(OCDE), define-se os indicadores do seguinte modo: “(...) 
uma ferramenta de avaliação entre outras; para captar-se 
todo o seu sentido, devem ser interpretados de maneira 
científica e política. Devem, com a devida frequência, 
ser completados com outras informações qualitativas e 
científicas, sobretudo para explicar que se encontram na 
origem de uma modificação do valor de um indicador 
que serve de base a uma avaliação” (OCDE, 2002). Ainda 
no mesmo documento encontra-se outra definição de 
indicador: “(...) parâmetro, ou valor calculado a partir 
dos parâmetros, fornecendo indicações sobre ou descre-
vendo o estado de um fenómeno, do meio ambiente ou de 
uma zona geográfica, de uma amplitude superior às infor-
mações diretamente ligadas ao valor de um parâmetro.” 
(OCDE, 2002).

Segundo Jakelski & Lebrasseur (1997), os indicadores de 
desempenho são úteis, uma vez que permitem aos enca-
rregados e gestores das empresas determinarem as áreas da 
organização que requerem mais atenção e melhoria. O obje-
tivo, neste caso, é o de alcançar um melhor desempenho e, 
consequentemente, maiores rendimentos económicos.

Os indicadores devem apresentar as seguintes característi-
cas:

- Ser representativos;  

- Fáceis de entender;

- Testados no campo;  

- Económicos;

- Disponíveis no tempo;

- Compatíveis;

- Simples;  

- Específicos e informativos;

- Avaliativos;
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De forma resumida, podemos dividir os indicadores em três 
grandes grupos:

- Indicadores de consumo: estão diretamente associados 
ao consumo de recursos que foi efetuado. 

- Indicadores de qualidade/conforto: estão diretamente 
ligados às saídas dos processos, representam a eficácia 
com que o processo sob estudo atende as necessidades 
dos seus clientes.

- Indicadores de produtividade: estão mais relacionados 
com fatores internos, são utilizados para medir a utili-
zação de recursos disponíveis ao processo.

Como já abordámos anteriormente, para um bom funciona-
mento e um controlo adequado da instalação é fundamental 
que todas as principais tarefas da manutenção sejam regis-
tadas e controladas.

Este registo é de grande importância, pois permite controlar 
diariamente os vários tipos de indicadores de gestão, como 
sejam os consumos, medições, utilização da instalação, 
parâmetros de conforto, entre outros. É também importante 
registar nesta ficha as anomalias existentes, que poderão 
depois ser registadas numa base de dados.

Existem vários tipos de indicadores que podemos registar 
diariamente, que tentaremos apresentar de forma simples e 
resumida de seguida:

- Renovação diária de água de cada cuba;

- Consumo de água quente sanitária;

- Consumo de água fria;

- Número de utilizadores diário;

- Consumos energéticos;

- Temperatura da água de cada cuba;

- Temperatura do ar de cada nave;

- Humidade relativa do ar de cada nave;

- Temperatura do ar dos balneários;

- Lavagem de filtros de areia e pré-filtros das bombas;

- Parâmetros físico-químicos e qualidade bacteriológica 
da água de cada cuba;

- Aspiração manual ou automática do fundo de cada cuba;

- Número de horas de funcionamento diária;

- Avarias identificadas;

- Reparações realizadas;

Todas as variáveis acima mencionadas, assim como outras 
podem influenciar determinado tipo de consumos ou parâ-
metros de funcionamento, sendo necessário perceber-se que 
estas interagem mutuamente e de forma cruzada, podendo 
influenciar ou serem influenciadas por outras.

Assim, a sistematização da utilização de indicadores e regis-
tos diários, bem como a sua análise periódica, é fundamen-
tal para a melhoria do funcionamento de um complexo de 
piscinas. 

Todos estes procedimentos permitem-nos conhecer e domi-
nar o padrão de funcionamento de cada complexo e de 
modo fácil e económico perceber se estão a existir desvios, 
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em um ou vários indicadores, através da comparação dos 
registos com meses ou anos homólogos, ou mesmo através 
da comparação entre instalações com as mesmas tipologias.

Boas práticas de manutenção num Complexo de 
Piscinas
A manutenção dos equipamentos tem de ser considerada 
desde o primeiro dia de funcionamento da instalação. Sem-
pre que se iniciar a construção, conceção ou melhoramento 
do estado de funcionamento é fundamental que os técnicos 
de manutenção acompanhem as intervenções realizadas 
e que recebam formação pelos diferentes instaladores de 
equipamentos.

No período de garantia da obra, é fundamental que seja 
efetuada a devida manutenção dos equipamentos e verifi-
car cuidadosamente o seu estado de funcionamento, assim 
como alguns indicadores de funcionamento da instalação, 
para se identificar possíveis defeitos de funcionamento ou 
instalação dos equipamentos, garantindo assim a devida 
reposição suas condições de funcionamento e evitar custos 
futuros desnecessários. 

À medida que os anos vão avançando, é fundamental garan-
tir sempre a manutenção estabelecida para os equipamentos, 
garantindo assim a maior longevidade possível dos padrões 
habituais de funcionamento dos mesmos, minimizado ao 
máximo o desgaste natural destes, e assim evitar reparações 
ou substituições desnecessárias.

É importante também, garantir a identificação de todos os 
equipamentos, efetuar medições frequentes e manter um his-
tórico de avarias e reparações, de forma a se poder avaliar se 
é mais vantajoso manter um equipamento em funcionamento 
ou substitui-lo por outro de melhor funcionamento e rendi-
mento.

Por último, não esquecer que basta uma visita a uma casa de 
máquinas para se perceber que cuidados existem com os equi-
pamentos, nomeadamente, identificação dos equipamentos, 
limpeza, estado de conservação, arrumação dos materiais, 
estado de funcionamento dos equipamentos, etc.

Perfil do técnico de manutenção de Complexos de 
Piscinas
Um complexo de piscinas é uma instalação desportiva com-
plexa, que nem sempre é adequadamente concebida, onde 
entram normalmente centenas de utilizadores por dia e onde 
se lida com a saúde pública dos seus utentes.

O devido funcionamento desta instalação e dos serviços aí 
prestados, depende de um conjunto de técnicos que garantem 
o seu bom funcionamento, pelo que é fundamental que estes 
possuam uma formação adequada e ajustada às necessida-
des existentes, de modo a que o seu funcionamento não seja 
comprometido. Uma formação e perfil adequado do técnico 
de manutenção, permite reduzir os seus custos de funcio-
namento, permitindo que esta esteja sempre e em todos os 
momentos ao dispor dos seus utilizadores, encerrando ao 
público unicamente nos períodos definidos e nunca por ques-
tões de saúde pública ou avarias nos equipamentos. 

É fundamental que o técnico de manutenção tenha uma dedi-
cação total à sua função e à instalação onde desempenha a 
sua atividade, elevado sentido de responsabilidade e que seja 
capaz de aprender a conhecer e a controlar a instalação, de 
forma a garantir o seu funcionamento dentro dos padrões de 
qualidade estabelecidos, antecipar problemas e em último caso 
garantir a sua reparação o mais rapidamente pelo menor custo 
possível, sem comprometer o funcionamento da instalação. 

Para tal, e em resumo é fundamental que o técnico de manu-
tenção apresente um perfil dinâmico, que esteja sempre dis-
posto a aprender, que saiba avaliar os riscos, que seja res-
ponsável, que tenha espírito critico e de iniciativa, que seja 
meticuloso e dedicado.
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O texto que se segue é a continuação do artigo com o mesmo 
título que foi publicado no número anterior da revista.A LegioneLLa 

em piscinAs, 
unidAdes de 

hidrOterApiA 
e de 

hidrOmAssAgem 
e de OutrOs 

recintOs cOm 
diversões 
AquáticAs 

(pArte ii)
Por: Vitorino de Matos Beleza, professor coordenador 

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

 mestre em engenharia química1

3.3 – As unidades de hidroterapia e de hidromassagem e a 
Legionella
Com a publicação no Diário da República, em 20 de agosto de 
2018, da Lei n.º 52/2018 que estabelece o regime de prevenção e 
controlo da doença dos legionários, os responsáveis pelas insti-
tuições que ofereçam ao público serviços de hidromassagem ou 
de hidroterapia passaram a ter a obrigação de proteger os seus 
clientes de uma infeção pela bactéria Legionella, especialmente da 
Legionella pneumophila. Pelo que se viu no ponto 3.1 da 1ª parte 
deste artigo, os surtos de legionelose com origem na água destes 
sistemas são muito prováveis porque as suas condições operató-
rias são favoráveis ao desenvolvimento daquela bactéria.

O reduzido volume dos tanques de hidromassagem ou hidrotera-
pia, a temperatura elevada e os altos níveis de utilização (número 
de banhistas por unidade de área do plano de água e reduzido 
volume de água por banhista) implicam graus de contaminação 
(pele morta, suor e outras secreções do corpo, cremes corporais, 
urina e fezes, etc.), no que diz respeito à concentração dos con-
taminantes, muito maiores do que os dos tanques de natação. 
Àquele fator devemos acrescentar outros igualmente importan-
tes, nomeadamente:

•	Mau desenho da instalação; em muitos casos, é muito difícil o 
acesso ao equipamento, impedindo que se faça a manutenção 
mais correta;

•	Grande área da superfície disponível para o desenvolvimento 
de biofilmes devido à existência de circuitos suplementares 
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para os jatos de água e jatos de ar. Um tanque moderno 
pode ter uma área das superfícies internas dos tubos da 
ordem dos 550 m2;

•	Formação deficiente dos operadores dos sistemas;

•	Lavagens dos filtros pouco frequente;

•	Limpeza e desinfeção insuficientes;

•	Falta de manutenção;

•	Falta do período de recuperação da qualidade da água;

•	Mau controlo do pH da água e da concentração de des-
infetante.

De acordo com a alínea c) do artigo 2.º, esta lei aplica-se a 
“sistemas inseridos em espaços de acesso e utilização pública 
que utilizem água para fins terapêuticos ou recreativos e que 
possam gerar aerossóis de água”. No número 3 do artigo 3.º 
refere-se que os responsáveis por esses sistemas “devem ela-
borar e aplicar um programa de manutenção e limpeza por 
forma a prevenir o risco de proliferação e disseminação de 
Legionella, mantendo um registo atualizado das ações efetua-
das, em termos a definir por portaria” a publicar. O presente 
artigo, do qual apenas se publica nesta edição a primeira 
parte, será um excelente apoio para os estabelecimentos 
abrangidos por esta lei, que são muitos. Designam-se como 
tanques de hidromassagem1 os vários tipos de instalações 
desenhadas para que o banhista esteja nelas preferencial-
mente sentado, contendo água rica em nutrientes, a tempe-
raturas superiores a 30 ºC, geralmente arejadas e com jatos 
de água, e que não são limpas e esvaziadas depois de usadas 
por um banhista. Devido à turbulência da água, podem 
formar-se aerossóis que, associados ao elevado risco de des-
envolvimento da Legionella, tornam estes sistemas como de 
risco para a transmissão desse microrganismo, devendo, 
por este motivo, ser considerado como um sistema onde se 
faça o controlo e gestão do risco de Legionella. Com grande 
capacidade para formar aerossóis, este tipo de equipamento 
oferece suficiente perigosidade para ser evitado por pessoas 
mais susceptíveis.

Para prevenção da Legionella pode-se recorrer a uma vasta 
bibliografia disponível em vários meios, em particular na 

internet. Alguns países têm ido mais longe e publicado 
documentos legais que impõem as regras a que devem obe-
decer algumas instalações para que os riscos sanitários sejam 
mínimos. Recorrendo ao exemplo espanhol, o Real Decreto 
865/2003, de 4 de Julho é um documento que, à falta de um 
português, pode servir de orientação para prevenção da 
Legionella em unidades com tanques de hidromassagem e 
hidroterapia. Esperemos que saia a portaria cuja publicação 
está consignada na Lei 52/2018.

O projeto de um sistema de hidromassagem ou hidroterapia, 
daqui para diante SPA, para uso público deve garantir que o 
risco de desenvolvimento de microrganismos, incluindo a 
Legionella, é mínimo. Para o efeito, torna-se necessário:

a) Admitindo que o tempo máximo de permanência no SPA 
é de 20 minutos, a frequência deve ser limitada a 3 ban-
histas por hora e por assento;

b) A altura máxima da água para um spa com assentos é 
de 1,2 m. Nos SPA dedicados à prática de exercício essa 
altura máxima é de 2,0 m;

c) O assento deve estar à profundidade máxima de 70 cm;

d) A taxa de recirculação deve basear-se na renovação de 3 
m3 de água por banhista. Como exemplo, para um tanque 
com quatro assentos o caudal de recirculação é: Q = 3 x 
3 x 4 = 36 m3/h;

e) O circuito de tratamento de água deve ser dimensionado 
com base num período de renovação inferior a 30 minu-
tos2; voltando ao exemplo da alínea b), o volume de água 
do tanque é deve ser, pelo menos, de 18 m3, conforme se 
pode ver na nota de rodapé com o número 3;

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

g) Os SPA devem ter um sistema de recirculação para trata-
mento de água com filtração, desinfecção e aquecimento;

h) O caudal de recirculação pode ser reduzido durante os 
períodos de encerramento do spa;

i) A água reciclada deve sair do tanque pela parte superior 
através de uma caleira ocupando, pelo menos, 50% do 

1 - Por vezes. têm designações derivadas do inglês (Spa pool, whirpool, bubble pools, hot tubs, heated spas) ou de marcas comerciais (JacuziTM). Internacionalmente, vem-
se dando a preferência ao termo SPA.
2 - O período de renovação (T) determina-se dividindo-se o Volume (V) de água do sistema pelo caudal de recirculação (Q), T=V/Q. Por exemplo. Para Q=36m3/h e V=18 m3, 
T=18/36, isto é, T= 0,5 horas = 30 minutos.
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perímetro do tanque; a entrada da água tratada deve ser 
uniformemente distribuída na metade inferior do tanque;

j) O ar injetado na água do spa deve estar livre de qualquer 
contaminante tóxico ou que degrade a qualidade da água;

k) A não ser que a renovação da água do spa (substituição da 
água do spa por água fresca) seja suficiente para garantir a 
concentração de subprodutos de desinfeção (cloraminas 
expressas como cloro combinado, trihalometanos, ácidos 
haloacéticos, etc.), seja inferior aos limites máximos esta-
belecidos (cloro combinado <0,5 mg/L Cl2, trihalometa-
nos totais <100 µg/L), deve-se considerar a aplicação de 
ozono para reduzir, por oxidação, a concentração daque-
les contaminantes;

l) Os filtros de areia devem ser dimensionados com base em 
velocidades de filtração inferiores a 25 m/h;

m) A desinfecção deve ser feita por meio de sistemas auto-
máticos e, quando em utilização, devem-se cumprir 
permanentemente, para a água do tanque, os seguintes 
requisitos:

•	Cloro livre: entre 3,0 e 5,0 mg/L Cl2;

•	Bromo: entre 4,0 e 6,0 mg/L Br2:

•	Em qualquer dos casos, o pH deve estar compreendido 
entre 7,2 e 7,8;

•	Não deve ser usado dicloroisocianurato de sódio ou 
ácido tricloroisocianúrico ou ácido cianúrico na desin-
feção da água dos spa;

k) Como desinfetantes à base de cloro, deve ser usado o 
hipoclorito de sódio ou de cálcio. No que diz respeito 
aos desinfetantes à base de bromo, deve ser usado o 
1,3-Dibromo-5,5-dimetilhidantoína (DBDMH) ou o 
1-bromo-5,5-dimetilhidantoína;

l) Podem ser usados produtos à base de cobre/prata desde 
que não sejam excedidas as seguintes concentrações: 1,3 
mg/L para o cobre e 0,10 mg/L para a prata;

m)Devem ser realizadas, pelo menos três  vezes por dia,  
e registadas em livro próprio, sempre disponível para 
as autoridades sanitárias, as determinações de pH e 
da concentração de desinfetante. De preferência, reco-
menda-se que a determinação e registo dos valores 
daqueles parâmetros seja feita antes da abertura ao 
público e ao longo da utilização do tanque, de duas em 
duas horas. Para além daqueles testes devem ser regis-
tados a temperatura da água, a transparência (valores 
qualitativos) e o número de banhistas. Recomenda-se 
ainda o controlo externo a efetuar por um laboratório 
segundo regras definidas pelas autoridades sanitárias. 
Este laboratório deve ser acreditado pela norma UNE-
EN ISO/IEC 17025;

n) O uso de ozono como desinfetante secundário obriga ao 
controlo da sua concentração na água do tanque que deve 
ser inferior a 0,01 mg/L O3. Deve ainda ser controlada a 
presença de ozono no ar a 75 cm acima do nível da água, 
cuja concentração deve ser inferior a 120 µg/m3 (média 
de oito horas);

o) O equipamento para aquecimento da água deve garantir 
temperaturas entre 30 ºC e 40 ºC, dando-se preferência às 
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temperaturas mais baixas; recorda-se que 40 ºC é consi-
derada como temperatura de escaldão;

p) Os tanques de hidromassagem SPA devem, antes de ini-
ciar a sua época de atividades, ser lavados e desinfectados 
com o equivalente a 100 mg/L Cl2 durante 3 horas ou 
15 mg/L Cl2 durante 24 horas. A água deve reciclar pelo 
menos durante 10 minutos para garantir que a solução 
desinfectante chega a todos os pontos do circuito;

q) Regularmente, de preferência com base diária, e após o 
encerramento ao público, deve ser bem lavada a super-
fície do tanque de hidromassagem acima da linha de 
água, as grelhas da caleira e a caleira propriamente dita, 
e posteriormente deve ser introduzida água e desin-
fectante suficiente para conseguir a concentração de 5 
a 10 mg/L Cl2, reciclando a água pelo menos durante 
4 horas. A linha de água e as superfícies das calei-
ras podem necessitar de um esfregão contendo uma 
pequena quantidade de carbonato de sódio ou de bicar-
bonato de sódio. As superfícies fora do tanque devem 
também ser esfregadas e desinfectadas. O tanque de 
compensação deve ser esvaziado lavado e desinfetado 
semanalmente;

r) Semestralmente, pelo menos, deve proceder-se à lim-
peza e desinfecção do equipamento de tratamento de 
água, das bocas de impulsão, torneiras, chuveiros, e 
à substituição de todos os elementos que apresentem 
sinais de corrosão e sujamento profundo. Os elementos 
novos devem ser desinfectados com uma solução de 
desinfectante (20 a 30 mg/L Cl2) durante um período 

mínimo de 30 minutos, lavando-os de seguida com 
água limpa e abundante;

s) Diariamente e depois de encerrada a atividade do spa, 
deve-se lavar os filtros;

t) Depois de lavados os filtros, verifique a quantidade de 
água consumida, por leitura antes e depois do conta-
dor de água de compensação, nessa lavagem. Se o valor 
obtido for inferior a 75 litros de água vezes o número de 
banhistas que frequentaram, nesse dia, o spa, renove uma 
quantidade de água suficiente para que a que a diferença 
entre o volume equivalente à renovação por banhista e a 
água consumida da lavagem dos filtros seja nula;

u) Mensalmente deve ser feita uma revisão aos elementos 
do sistema, especialmente tubagens, caleiras, grelhas e 
filtros;

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

Em Portugal, a gestão das unidades com tanques de hidro-
massagem e/ou hidroterapia apenas conta com 3 docu-
mentos, a saber: a Circular Normativa 14/DA de 21/8/2009 
(CN 14/DA), o Decreto-Lei n.º 65/97 e o Decreto Regula-
mentar 5/97, ambos de 31 de Março, e o “Manual de Boas 
Práticas de Medicina Física e de Reabilitação” aprovado por 
despacho do Secretário de Estado da Saúde de 31 de Julho 
de 2002 - Aviso n.º 9448/2002 (2.ª série), publicado no Diá-
rio da República de 29 de Agosto de 2002. De uma forma 
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geral, o controlo da água dos spa deve ser feito segundo 
os requisitos definidos na Circular Normativa 14/DA de 
21/8/2009, da qual destacamos:

a) Manter atualizado o Livro de Registo Diário. Este livro é 
obtido por preenchimento dos mapas visados pela auto-
ridade de saúde;

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

A referida circular refere, na página 8, que “no caso específico 
das piscinas de hidroterapia e com fins terapêuticos devem ser 
avaliados os itens específicos do Manual de Boas Práticas de 
Medicina Física e de Reabilitação”. Neste manual aconselha-
se que “a água usada nas piscinas terapêuticas deverá ser 
própria, de acordo com o estabelecido no anexo II do Decreto-
Lei n.º 65/973”. A referência ao Decreto-Lei devia ser acom-
panhada da indicação do Decreto Regulamentar 5/97 de 31 
de Março que regulamenta, na realidade, a forma como os 
parques aquáticos devem ser operados e controlados. Assim, 
e com base neste Decreto Regulamentar, recomenda-se:

a) Determinar o cloro livre, o pH e a turvação de quatro em 
quatro horas, sendo a primeira obrigatoriamente feita 
antes da abertura diária das instalações ao público (nº 1 
do artº 35º). Estes ensaios devem ser feitos pelo operador 
que regista sempre os valores obtidos; o operador deve, 
ainda, determinar e registar 2 vezes por semana o cloro 

total que lhe permite posteriormente determinar por cál-
culo o cloro combinado;

b) Devem ser realizadas análises físico-químicas e bacterio-
lógicas duas vezes por mês, com um mínimo de 10 dias 
de intervalo, por recurso a laboratórios oficiais ou acredi-
tados (nº 3 do artº 35º).

Para além dos parâmetros indicados na alínea a) acon-
selhamos que o operador também determine e registe os 
seguintes parâmetros: temperatura da água, temperatura 
do ar (termómetro seco) e temperatura do termómetro 
húmido do ar.

Para controlo externo, as unidades com tanques de hidro-
massagem e/ou hidroterapia devem seguir as orientações 
dadas pela Circular Normativa 14/DA, nomeadamente no 
seu ponto 5.2, tabelas 3 (quadro 2), 4 (quadro 3) e 5 (quadro 
4) daquela circular. A tabela 4 da circular foi adaptada de 
HPA, 2006. No quadro 5 alguns valores foram substituídos 
pelos indicados em CDC, 2018. 

4 – Os circuitos de água quente sanitária e a 
Legionella
A presença da Legionella em piscinas e outros parques aquá-
ticos tem sido publicitada pelos media com alguma assidui-
dade. Geralmente tratam-se de informações não avaliadas 
com critério e que têm o efeito de afastar o público daquelas 
unidades. Muitas vezes a Legionella é detetada nas redes de 
água quente sanitária por razões que podem ser facilmente 
ultrapassadas com melhor manutenção dos sistemas. Por 

Quadro 2 – Critérios para controlo microbiológico de águas de tanques de hidromassagem e hidroterapia5

Parâmetro Unidades Valor recomendado Valor limite Periodicidade

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

Mensal (c)

Bactérias coliformes UFC/100 mL 0 <10 

Escherichia coli UFC/100 mL - 0

Enterococos UFC/100 mL - 0

Estafilococos produtores de coagulase UFC/100 mL - 0

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

Pseudomonas aeruginosa UFC/100 mL - 0

Legionella UFC/1.000 mL Ver quadro 9 Trimestral
(a) – O valor recomendado pode ser ultrapassado uma vez por época de abertura ao público ou por ano civil.
(b) – 0 UFC/100 mL em 90 % das amostras, sendo da responsabilidade dos serviços de saúde locais efetuar a avaliação.
(c) – Recomendamos que a avaliação destes parâmetros seja feita quinzenalmente.
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conseguinte, este artigo não pode terminar sem abordar esta 
questão e dar alguns conselhos úteis.

As redes de água quente sanitária (AQS), instaladas em edi-
fícios para uso doméstico apresentam risco de proliferação 
de Legionella, embora inferior ao de sistemas colectivos de 
grandes edifícios. Por isso, os cuidados a ter em nossa casa 
não devem ser diferentes dos adoptados em edifícios de uso 
colectivo. Sendo os chuveiros um dos três principais meios 
de propagação, é objectivo essencial reduzir a concentração 

de Legionella nos circuitos de água quente para valores infe-
riores a 1000 UFC/L, devendo o desenho das redes de água 
sanitária satisfazer condições capazes de prevenir o seu des-
envolvimento. Como a viabilidade da Legionella é reduzida 
acima dos 50 ºC, a manutenção de elevada temperatura é 
benéfica, embora seja de admitir a instalação de torneiras 
termostáticas para evitar escaldões.

O sistema de aquecimento deve ter capacidade para manter 
a temperatura da água acima dos 60 ºC, de preferência supe-

Quadro 3 – Interpretação dos resultados do controlo da Legionella spp em tanques de hidromassagem e hidroterapia  
e procedimentos a adoptar.

Concentração de Legionella, UFC/1.000 mL Interpretação/Medidas

≤100 e ausência de Lp sg 1/Lp sg 2-14 (a) Sistema controlado

Entre 100 e 1000 ou ≤100 e presença  
de Lp sg 1/Lp sg 2-14  

Aconselhar o responsável da instalação a proceder a esvaziamento, lim-
peza e desinfecção do tanque de hidromassagem e acessórios (calhas 
finlandesas, grelhas, orifícios de entrada dos jactos de ar). A desinfecção 
deve ser realizada com o equivalente a 100 mg/L Cl2 durante 3 horas ou 
15 mg/L Cl2 durante 24 horas. A água deve reciclar pelo menos durante 
10 minutos para garantir que a solução desinfectante chega a todos os 
pontos do circuito.;

Rever as medidas de controlo e avaliação de risco; desenvolver as medi-
das corretivas necessárias;

Após enchimento do tanque, efetuar nova análise no dia seguinte e após 
2-4 semanas. Não é obrigatória a interdição do tanque ao público.

≥1000

Encerramento imediato; exclusão do público da área do tanque;

Proceder a uma desinfecção de choque com 100 mg/L de cloro livre em 
circulação durante 3 horas;

Drenagem, limpeza e desinfecção do tanque e acessórios. A desinfecção 
deve ser realizada com uma solução com o equivalente a 100 mg/L Cl2 
durante 3 horas ou 15 mg/L Cl2 durante 24 horas. A água deve reciclar 
pelo menos durante 10 minutos para garantir que a solução desinfectante 
chega a todos os pontos do circuito.;

Rever as medidas de controlo e avaliação de risco;

Após enchimento de tanque, efetuar nova análise no dia seguinte e após 
2-4 semanas; 

Manter o encerramento até ausência de detecção de Legionella spp e a 
avaliação de risco tenha dado resultados satisfatórios

(a) - LP sg = Legionella pneumophila serogrupo.
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riores a 70ºC, e no circuito devem ser garantida temperatura 
superior a 55ºC no ponto de uso mais afastado do depósito 
acumulador de água quente. Para médios ou grandes siste-
mas, o aquecimento da água deve ser feito em permutador 
de calor instalado fora do depósito acumulador para facilitar 
os trabalhos de limpeza.

Nos circuitos de água quente sanitária, e para prevenção da 
Legionella, devem ser adoptadas as seguintes regras gerais:

•	Evitar zonas de estagnação;

•	Evitar restrições ao fluxo de água. Os dispositivos econo-
mizadores de água favorecem a proliferação da Legionella;

•	As redes de distribuição de água devem ser muito bem 
dimensionadas, com diâmetros de tubagem e compri-
mentos corretos;

•	Os pontos de utilização devem ser reduzidos a um 
número mínimo. Lavar e drenar regular e eficazmente os 
que tenham pouca utilização;

•	As unidades de aquecimento rápido de água instalados 
junto aos pontos de uso estão menos expostos à contami-
nação do que os sistemas centralizados;

•	A capacidade de produção de água quente deve estar 
adaptada ao consumo, evitando-se períodos prolongados 

em que a água se encontre a temperaturas inferiores a 
50ºC; vigiar atentamente as unidades de aquecimento 
com recurso a colectores solares;

•	Escolher o material adequado para a rede de água sanitá-
ria. A formação de biofilmes é mais limitada na tubagem 
em cobre. Os materiais plásticos favorecem o desenvolvi-
mento de biofilmes;

•	O sujamento das superfícies por onde circula a água favo-
rece a propagação da Legionella, e impede o acesso, e 
consequentemente a sua eficiência, dos produtos usados 
para o seu controlo;

•	Após períodos de inatividade superiores a um mês, pro-
ceder a uma lavagem e desinfecção completa a todo o 
circuito, fazendo circular água abundantemente nos pon-
tos de uso e evitando inalar aerossóis que se venham a 
produzir;

•	Antes de usar um circuito novo, ou após obras de con-
servação, é recomendável proceder a uma boa lavagem e 
desinfecção de todo o circuito.

Num circuito de água quente sanitária deve-se usar água 
própria para consumo humano, isto é, satisfazendo os requi-
sitos legais no que diz respeito à sua qualidade (Ver anexos 
dos Decretos-Lei 306/2007 de 27 de Agosto e 152/2017 de 
7 de dezembro). Nestes circuitos devem ser adoptadas as 

Quadro 4 - Requisitos para controlo em laboratório externo dos parâmetros físico-químicos em água do spa.

Parâmetro Unidades Valor indicativo Periodicidade

pH Unidades de pH 7,2 – 7,6

Mensal

Cloro livre mg/L Cl2 3,0 – 5,0

Cloro combinado mg/L Cl2 ≤0,5

Bromo mg/L Br2 4,0 a 6,0

Oxidabilidade em meio ácido ou Carbono Orgânico total
mg/L O2 6

mg/L C 6

Cobre mg/L Cu 2

Condutividade μS/cm 1500

Turvação UNT 0,5-4

Trihalometanos μg/L THM 100 Trimestral
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seguintes medidas: (traduzido e adaptado do Anexo 3 do 
Real Decreto 865/2003, de 4 de Julho, Boletim Oficial del 
Estado num. 171, pp 28064 a 28066, Madrid).

a) Realizar trimestralmente uma revisão do estado de con-
servação e limpeza dos depósitos acumuladores da rede 
de água sanitária quente, e mensalmente num número 
representativo, rodando ao longo do ano, de pontos de uso 
(torneiras e chuveiros), de modo a que no final do ano se 
tenham verificado todos os pontos de uso da instalação;

b) Purgar mensalmente as linhas de água quente e semanal-
mente os depósitos acumuladores através da sua purga 
de fundo;

c) Abrir, semanalmente, as torneiras e chuveiros de instalações 
sem utilização, deixando correr durante alguns minutos;

d) Controlar diariamente a temperatura nos depósitos acu-
muladores finais, nos quais a temperatura não deve ser 
inferior a 60 ºC, e mensalmente num número represen-
tativo de torneiras e chuveiros (rotativamente), incluindo 
os mais próximos e os mais afastados dos acumuladores, 
não devendo a temperatura ser inferior a 50 ºC. Devem 
ser verificados, durante um ano, todos os pontos de uso 
da instalação;

e) Determinar a presença de Legionella, no mínimo uma vez 
por ano, em amostras recolhidas em pontos representati-

vos da instalação; quando necessário, serão adoptadas as 
medidas necessárias para garantir a qualidade da água;

Aos resultados da caracterização microbiológica, em parti-
cular a determinação da concentração da Legionella, devem 
ser avaliados e comparados com padrões definidos com 
base nos conhecimentos atuais, como os apresentados no 
quadro 5.

A limpeza e desinfecção dos circuitos de AQS deve realizar-
se anualmente e sempre que se justifique, como acontece nos 
seguintes casos:

c) No arranque da instalação;

d) Depois de uma paragem prolongada (> 1 mês);

e) Depois da realização de qualquer reparação ou outro ser-
viço que ponha em causa o estado de higiene do circuito;

f) Quando for determinado pela Autoridade Sanitária;

g) Quando o resultado de um exame bacteriológico o deter-
minar;

h) Obrigatoriamente no caso de um surto de Legionelose.

A limpeza e desinfecção do circuito de AQS será feita por 
um dos seguintes procedimentos: a) por aplicação de um 

Quadro 5 – Interpretação da monitorização da Legionella em circuitos de água quente sanitária (adaptado de OFSP, 
2005)

Concentração de Legionella spp, UFC/L Ação

≤100 e ausência de Lp sg 1/Lp sg 2-14 (a) Manter o Programa de Ação

Entre 100 e 1000 ou ≤100 e presença de Lp sg 1/Lp sg 
2-14  

Rever o Programa de Ação e realizar uma limpeza e des-
infeção ao sistema e uma nova amostragem aproximada-
mente 15 dias depois

≥1000

Rever o Programa de Ação e o Diagnóstico Inicial. Determi-
nar as medidas corretivas a tomar. 

Realizar o tratamento de limpeza e desinfeção segundo o 
procedimento adequado ao caso de surto.

Realizar nova amostragem, aproximadamente, 15 dias 
depois.

(a) – LP sg = Legionella pneumophila serogrupo
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desinfectante químico; b) por meio de choque térmico. A 
preferência deve ser dada, se possível, ao processo do cho-
que térmico.

A – Limpeza e desinfecção por aplicação de um 
desinfetante
Produtos a aplicar: i) desinfetantes: hipoclorito de sódio ou 
de cálcio; ii) redutores: metabissulfito de sódio ou bissulfito 
de sódio ou sulfito de sódio.

A1. Encher o depósito termoacumulador com água fria e 
adicionar-lhe o desinfetante numa concentração equi-
valente a 20 mg/L Cl2;

A2. Purgar a linha no ponto de uso (chuveiro ou torneira) 
terminal de modo a garantir que a solução preparada 
em A.1 aí chegue;

A3. Manter a solução no circuito durante 3 horas;

A4. Esvaziar o circuito tendo o cuidado de reduzir todo 
o cloro por aplicação de um redutor antes de enviar a 
solução para o coletor de águas residuais;

A5. Limpar, se possível, com escova as paredes do termoa-
cumulador e enxaguá-lo com água da rede de água des-
tinada a consumo humano;

A6. Encher o sistema com água destinada a consumo 
humano no qual se deve garantir a concentração de 
cloro entre 0,2 e 0,6 mg/L Cl2.

B – desinfecção por aplicação de choque térmico
A desinfecção térmica pode ser feita de acordo com o 
seguinte procedimento:

B1. Esvaziar o sistema e, se for caso disso, proceder a repa-
rações necessárias, limpar a fundo as paredes dos depó-
sitos acumuladores e efetuar uma passagem final com 
água limpa;

B2. Encher o depósito acumulador e aquecer a água até 70 
ºC, mantendo esta temperatura durante, pelo menos, 
duas horas. Posteriormente, abrir por sectores, todos os 
pontos de uso, durante 5 minutos, de forma sequencial. 
Confirmar que em todos os pontos a temperatura tenha 
valores superiores ou iguais a 60 ºC;

B3. Esvaziar o depósito acumulador e limpar, se possível, com 
escova as paredes do termoacumulador e enxaguá-lo com 
água da rede de água destinada a consumo humano;

B4. Encher o sistema com água destinada a consumo 
humano no qual se deve garantir a concentração de cloro 
entre 0,2 e 0,6 mg/L Cl2.
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notas: 
I - Embora se possa usar o processo de desinfecção quí-
mica, no caso de um surto de Legionelose, deve-se optar por 
proceder à limpeza e desinfeção por aplicação do choque 
térmico ao circuito AQS com as seguintes adaptações: em 
B.2 a água deve manter-se no circuito a 70 ºC durante, pelo 
menos, 12 horas e escoar por cada ponto de uso durante 30 
minutos. Após a desinfeção, deve ser mantida, em todos os 
pontos de uso do circuito, a temperatura da água entre 55 e 
60 ºC e a concentração de cloro livre de 1 a 2 mg/L Cl2.

II - Para os elementos desmontáveis, como torneiras e chu-
veiros, limpam-se profundamente com os meios adequa-
dos que permitam remover toda a sujidade; Posteriormente 
mergulham-se, durante um mínimo de 30 minutos, numa 
solução de um derivado de cloro que contenha o equivalente 
a 20 mg/L de cloro livre, lavando-se de seguida em água 
limpa e abundante; se o material não suportar o cloro e seus 
derivados, usar outro desinfetante (ácido peróxiacético a 0,2 
%, por exemplo).
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Reconhecendo que as infraestruturas que 
integram piscinas são de gestão complexa 
e envolvem várias disciplinas, tecnologias 
e procedimentos, a Escola Superior de 
Desporto de Rio Maior lançou um livro 
que percorre o universo técnico da 
manutenção de piscinas. Para quem quiser 
conhecer melhor o historial das piscinas, 
opera neste mercado, exerce funções num 
empreendimento público ou privado ou, 
pura e simplesmente, se interessa pela 
manutenção de piscinas, tem agora um 
manual com toda a informação de que 
necessita.

Manutenção 
de Piscinas: 
Livro reúne 

textos 
técnicos

Por: Redação Piscinas e Instalações Desportivas Hoy 
Fotografias: Sérgio Saavedra

Alfredo Silva, autor e coordenador, abrindo a cerimónia de 
apresentação do livro, ladeado por Tavares dos Santos, Presidente 
da APP; António José Silva, Presidente da Federação Portuguesa de 
Natação; Vitor Pataco, Presidente do Instituto Português do Desporto e 
da Juventude; Luís Cid, Diretor da Escola de Desporto de Rio Maior;  
e Mário Durval, Delegado de Saúde da ARSLVT.
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A Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM) 
lançou recentemente o livro “Manutenção de Piscinas – Tex-
tos Técnicos”, uma obra que reúne um amplo conjunto de 
contributos de reputados especialistas. O livro tem autoria 
e coordenação do Prof. Alfredo Silva, da ESDRM, e está 
dividido em 15 capítulos de autores diferentes, mas natural-
mente todos relacionados com a manutenção de piscinas.

O livro tem como autores Alexandre Tadeia, Alfredo Silva, 
Célia Ruivo, Diva Cobra, Hugo Dinis, José Tavares dos San-
tos, Miguel Pacheco, Pedro Silva, Rui Lino Neto, Susana 
Lucas, Suzana Martins, Vera Santos Noronha e Vitorino 
Beleza.

São variados os temas propostos para análise, abordando-
se aspetos como a evolução e o mercado de piscinas em 
Portugal ou as funções da direção técnica de um complexo, 
passando pelas boas práticas de manutenção, até às ques-
tões da qualidade e tratamento da água, a problemática da 
eficiência energética ou a sustentabilidade na gestão, entre 
vários outros temas, 

Com uma linguagem muito acessível e fácil leitura, o docu-
mento «pretende constituir um contributo para a melhoria 
da competência técnica dos profissionais responsáveis pela 
gestão e manutenção de piscinas, disponibilizando infor-
mação variada de forma acessível», explica Alfredo Silva.

O autor justifica a obra, salientando que a «saúde pública, o 
bem-estar dos utentes, a qualidade dos serviços e o controlo 
de custos constituem os fundamentos primários da manu-

Vitor Pataco foi o anfitrião da cerimónia, que se realizou no auditório do Complexo de Piscinas do Jamor .

Entre a assistência, estavam vários técnicos e especialistas no setor.
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tenção de piscinas, factores que obrigam a competência téc-
nica nos procedimentos e a rigor na informação».

colmatar falta de informação
Este livro ajuda a compreender os aspetos que contribuem 
para uma piscina de qualidade e parte do princípio que 
o exercício de funções do responsável técnico e do pro-
fissional de manutenção da piscina exige conhecimentos, 
atitudes e competências abrangentes, especializadas e pro-
fundas, dando respostas adequadas a questões como: Que 
elementos devem ter-se em conta para elevar a qualidade 
dos serviços prestados aos utentes? O que destacam as 
boas práticas em termos de indicadores que é necessário 
controlar para assegurar a excelente qualidade da água da 
piscina? E a qualidade do ar e das superfícies? Que proce-
dimentos devem desenvolver-se nas equipas para garantir 
a segurança dos utentes? Quais as dimensões que deter-
minam a qualidade percebida pelos utentes e como medir 
essa qualidade? O que deve ser controlado para assegurar 
uma redução de custos e a eficiência dos sistemas energé-
ticos que integram a piscina? Quais as medidas a adotar, as 
metodologias e os indicadores para uma gestão da susten-
tabilidade da piscina?

Ora, é para colmatar a falta de informação e ajudar os res-
ponsáveis a fundamentar as suas ações e melhorar a sua 
competência, que se propõe esta profunda seleção de temas 
com o objetivo de proporcionar melhores resultados nos 
domínios da manutenção, da qualidade e da eficiência em 
piscinas.

De leitura abrangente, o livro interessa a formadores, téc-
nicos e comerciais das empresas do setor das piscinas, indi-
víduos interessados na compreensão e na boa gestão da sua 
piscina familiar e profissionais de manutenção de piscinas 
e parques aquáticos, públicos ou privados, e do setor do 
turismo (hotéis e termas) e do setor do health, fitness e 
wellness.

Alfredo Silva conclui, apontando que «o desafio é uti-
lizar o livro com o objetivo de tornar as nossas práti-
cas cada vez mais eficientes, as quais, por sua vez, con-
duzirão as nossas organizações desportivas ao caminho 
da sustentabilidade».

António José Silva realçou a importância da gestão e manutenção dos 
equipamentos para o incremento da natação em portugal.

Tavares dos Santos abordou a evolução do mercado de piscinas em Portugal .

Mário Durval sublinhou a salvaguarda da saúde na qualidade das infraestruturas e 
os benefícios da natação para a saúde.

Luís Cid referiu o empenho da Escola de Desporto de Rio Maior em promover e 
apoiar a transmissão de informação e de conhecimento.
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78 OPINIÃO

GESTOR 
DESPORTIVO 

DO ANO 2018: 
IMPORTÂNCIA 

DO GALARDÃO

No ano passado ano de 2018 tive 
oportunidade de ser distinguido pela 
Associação Portuguesa de Gestão do 
Desporto como Gestor Desportivo do 
Ano. O reconhecimento pelo exercício 
de funções como Chefe de Divisão de 
Desporto da Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira, mas principalmente 
pelo desempenho enquanto 
Presidente da Federação Portuguesa 
de Canoagem. Agradeço a distinção à 
APOGESD, mas como nenhum prémio 
é individual, partilhei o momento com 
as 5 equipas que diariamente trabalho.  

Por: Vitor Félix, Presidente da Federação Portuguesa 
 de Canoagem 
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Em primeiro lugar devo agradecer ao executivo da Câmara 
Municipal que me tem permitido o acumular de funções 
extremamente exigentes. Obviamente a todos os meus cole-
gas e colaboradores do município, que comigo executam as 
tarefas necessárias na promoção da atividade física e des-
portiva no nosso concelho. A todos os atletas de Canoagem, 
cujos resultados desportivos alcançados em 2018 mais uma 
vez orgulharam o desporto português. À nossa equipa fora 
de água, colegas de direção, treinadores nacionais, colabora-
dores da federação, a todos os que garantiram que os even-
tos internacionais fossem um enorme sucesso. Por último, 
a minha equipa mais importante, amigos e família, com 
destaque para a minha mulher e filhos. A todos aqueles que 
contribuíram para este reconhecimento, muito, mas muito 
obrigado!

De facto, Portugal em 2018 foi a capital mundial da Canoa-
gem. No ano passado organizámos dois Campeonatos do 
Mundo, o Campeonato do Mundo de Canoagem de Veloci-
dade em Agosto no Centro de Alto Rendimento de Monte-
mor-O-Velho, e o Campeonato do Mundo de Canoagem de 
Maratona na Vila de Prado em Vila Verde em Setembro. São 
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modalidade a nível internacional.
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resultados desportivos dos nossos atletas, também temos 
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marcas de eleição, por um lado a obtenção de resultados des-
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eventos desportivos internacionais com elevados padrões de 
qualidade, afirmando-se como uma das maiores referências 
do desporto português.

Face a este cenário, é bom que tenhamos consciência que a 
fasquia da modalidade está bastante elevada, depois de orga-
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nizar campeonatos do mundo e de ter campeões do mundo, 
não será fácil fazer mais e melhor, no entanto, ano após ano 
a Canoagem tem sabido reinventar-se e os seus atletas tem 
tido a capacidade de superação. Ser 4º classificado numa 
pista de Canoagem, num qualquer campeonato da europa 
ou do mundo, é considerado um mau resultado para a nossa 
modalidade. Custou muito chegar até ao topo e manter esta 
consistência e regularidade na obtenção de resultados des-
portivos internacionais de qualidade, saibamos aproveitar o 
presente mas sempre perspetivando o futuro. 

No capítulo do alto rendimento, temos uma mentalidade 
competitiva já bem vincada e disseminada entre os atletas, 
que os faz querer lutar sempre pela presença nas finais ou 
por um lugar no pódio, como corolário de um trabalho pro-
longado ao longo de muitas semanas de estágios e de treino.

Toda a estratégia da federação está baseada em orçamentos 
realistas, onde os recursos financeiros nunca são suficientes 
para as nossas pretensões e os recursos humanos escassos 
e muito assente no voluntariado. O desenvolvimento da 
canoagem em Portugal tem sido feito à custa das particu-
laridades do nosso território e do espírito de iniciativa e 
criatividade das pessoas que a ela se dedicam. 

Existem vários fatores que permitiram que a Canoagem se 
afirmasse no nosso país. Em primeiro lugar, temos as con-
dições naturais ideais para a prática da canoagem ao longo 
de todo o ano, e termos começado a usar isso como vanta-
gem competitiva face a outros países, uma vez que muitos 
dos melhores atletas mundiais vêm estagiar e treinar no 

nosso país, beneficiando das infraestruturas de alojamento 
entretanto criadas junto dos caudais de água, com um claro 
impacto desportivo e económico.

Em segundo lugar temos o maior fabricante mundial de 
caiaques, a marca NELO, cujos barcos ganham a esmaga-
dora maioria das medalhas em todas as competições, sejam 
Jogos Olímpicos, mundiais ou europeus, onde a qualidade e 
a inovação são uma característica destes barcos desenhados 
e produzidos em Portugal. 

Por último, temos um conjunto importante de clubes com 
implantação local e fortes ligações às populações ribeirin-
has, o que tem permitido o aparecimento de novos e pro-
missores atletas, como Fernando Pimenta, Emanuel Silva, 
João Ribeiro, Teresa Portela, Joana Vasconcelos, Francisca 
Laia, são nomes importantes da modalidade e do desporto 
nacional, a melhor geração de sempre da Canoagem e o 
nosso principal ativo.

Para o enquadramento destes atletas de alto rendimento, 
torna-se necessário treinadores e dirigentes de alto rendi-
mento. A qualidade dos treinadores das equipas nacionais, 
na sua maioria portugueses, tem sido um fator que tem con-
tribuído exponencialmente para os resultados desportivos 
dos nossos atletas, o que tem permitido inclusive à emi-
gração de alguns técnicos portugueses para outros países. 

No que diz respeito aos dirigentes, onde obviamente me 
devo incluir, apesar da nossa intervenção ser de cariz volun-
tária e benévola, também somos de alto rendimento. Desde 
2004 que um conjunto de pessoas que tem feito a gestão des-
portiva da federação, todos ex atletas e alguns com formação 
em ciências do desporto, tem sido fundamental para que a 
federação seja também ela uma referência entre as organi-
zações desportivas. É essencial apresentar ideias de desen-
volvimento, não basta ter atletas nem treinadores de alto 
rendimento em determinado período, é fundamental ter 
dirigentes e uma estrutura de apoio qualificada e inovadora. 

O processo de definição da política e estratégia de uma orga-
nização desportiva tem de estar centrada em pessoas quali-
ficadas e que devem orientar a sua decisão para o resultado. 
É este o papel determinante do gestor desportivo que deve 
contribuir para que possamos ter mais e melhor desporto 
em Portugal.
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82 EVENTOS

Nauticampo

Celebra 50º Aniversário
A celebrar a sua 50ª edição, 
a Nauticampo - Salão Inter-
nacional de Navegação de 
Recreio, Desporto, Aventura, 
Caravanismo e Piscinas é o 
certame mais antigo da FIL 
e decorreu entre os doas 20 
e 24 do passado mês de feve-
reiro. 
O certame, que tem a revista 
“Piscinas e Instalações Des-
portivas Hoy” como media 
partner, foi inaugurado por 
Ana Paula Vitorino, Ministra 

do Mar, e contou com uma área de exposição de 20.000m2.
Depois de, no ano passado, ter aumentado a sua área de 
exposição, este ano a Nauticampo voltou a ter mais espaço 
ocupado, com um pavilhão dedicado à Náutica de Recreio e 
outro direcionado ao Campismo e Autocaravanismo, Pesca 
e Piscinas. 
Com um vasto programa de manifestações paralelas, work-
shops, demonstrações e conferências de diversas temáticas, a 
edição cinquentenária da Nauticampo apresentou uma ino-
vação que fez as delícias dos visitantes. Trata-se do Outdoor 
Aventura Village, um espaço dedicado a todas as empresas 
dinamizadoras de atividades ao ar livre, no qual se pude-
ram encontrar as melhores opções para fazer surf, paddle, 
sky diving, mergulho e rafting, entre outras. Garrett McNa-
mara, o célebre surfista que imortalizou as ondas gigantes 
da Nazaré, marcou presença no dia de abertura do certame.

Constituindo um evento destinado ao grande público, na 
Nauticampo os visitantes podem ver, em primeira mão, as 
grandes novidades e os últimos equipamentos do mercado 
da náutica de recreio, de autocaravismo e campismo, pisci-
nas, welness e ar livre.
Um dado relevante que é recorrente em todas as edições da 
Nauticampo é a forte colaboração de entidades e instituições 
ligadas aos mercados em exposição. Assim, desde os batis-
mos de mergulho, promovidos pela Federação Portuguesa 
de Atividades Subsquáticas - FPAS, até aos encontros de 
campistas e autocaravanistas, organizados pelas respetivas 
federações, são muitas as iniciativas que ocorrem nos dias 
da feira.
Miguel Anjos, Gestor da Feira, sublinha à nossa Revista que 
«a Nauticampo passou por um período muito difícil com 
o arrefecimento da economia mundial, mas nesta fase as 
coisas estão bem melhores e a Feira está em franco desen-
volvimento».
A edição do 50 Aniversário não teve uma grande representa-
tividade do setor das piscinas, mas houve alguns operadores 
que marcaram presença e apresentaram algumas novida-
des. Na seção de Mercado, damos conta de várias soluções 
expostas na Nauticampo.   

Nombre:  Nauticampo
Sector:     Naútica de Recreio, Despor-

tos de Ar Livre e Piscinas  
Fecha:  20 a 24 de fevereiro de 2019

Lugar:  Lisboa 
Organiza:  Feira Int. de Lisboa 
 Tel.: 218 921 500
  www.nauticampo.fil.pt

FICHA TÉCNICA
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Tecnova Piscinas 2019

Apresenta soluções inovadoras 
Realizada em Madrid, de 26 de fevereiro a 1 de março, a 2ª 
edição da Tecnova Piscinas - Feira de Tecnologias e Ino-
vação para Instalações Aquáticas ocupou uma superfície 
bruta de 11.021 m2 e mostrou as soluções mais inovadoras 
de 117 expositores (superando as 100 que marcaram pre-
sença na primeira edição), reunindo mais de 60 empresas 
representadas e 219 marcas procedentes de 12 países. 
Estes dados manifestam a consolidação do certame como 
uma importante plataforma comercial para este setor. A par 
de um interessante e variado programa de manifestações 
paralelas, a Galeria Tecnova e o novo Workshop de Monta-
gem de uma Piscina foram os pontos altos deste ano.
Assumindo que este setor tem 
um forte perfil inovador, a Gale-
ria Tecnova reuniu os produtos 
e serviços expostos no certame 
que se destacaram pelo seu 
avanço tecnológico. Entre as 
várias soluções presentes, esteve 
a empresa Aipool, com o seu 
Aipool Touch; a Aquatic Swee-
per S.L. e o seu desenho Aquatic 
Sweeper; a Binder Gmbh & Co. 
KG, que mostrou o Hydrostar; a 
BSV Electronic e a sua nova ver-
são do Techsalt; a Kovyx Outdor, 
com a Piscina Power Steel Swim 
Vista Series e a Lay-Z-Spa Hel-
sinki; a Isaba Proyects, com o 
iBaby; a AirJet Cobertoldo, que 
exibiu o seu projeto Cobersun 
Enery Pool; a Fotoceramic, que apresentou os Fundos Grá-
ficos Cerâmicos; a DTP Piscinas, com o Modelo Amazonas; 
e a Pool Technologie, com os seus projetos Nova Gama e 
Pure Chlore.
Por outro lado, as empresas Mármoles Santa Bárbara y Ser-
vigres desenvolveram a grade de drenagem dupla para pisci-
nas, terraços e drenos comuns; enquanto a empresa Renolit 
participou na Feira com o Renolit Aldorplan Ceramics e a  
Wellnes Technologie Ibérica apresentou a sua Bicicleta com  
Água em Cabine Individual com Hidromasagem. Final-
mente, a Aplicor Water Solutions destacou o seu novo DDS 
Hipocal System; a empresa Azenco apresentou o Telesco-

pic Enclosure Smart; e a Abermove Pool Cover mostrou as 
Coberturas para Piscinas: V-Line, S-Line y H-Line. 
Esta seleção de inovações esteve a cargo de um Comité espe-
cífico e teve o objetivo de dar visibilidade aos pormenores 
mais inovadores de algumas soluções desenvolvidas pelos 
expositores, em acréscimo à restante oferta das empresas 
participantes, entre as quais se encontram companhias líde-
res desta indústria.
Um ponto de relevo desta feira é o facto de ter o apoio das 
principais associações e entidades setoriais desta indústria, 
tais como a ASEPPI, Associação Espanhola de Profissionais 
da Piscina; a Associação Espanhola de Wellness Spa, SPA-
TERMAL; a Federação Espanhola de Empresários de Cam-

ping, FEEC; e o Cluster da Indús-
tria Química das Ilhas Baleares, 
CLIQ.
Foi precisamente a ASEPPI que 
foi responsável pela organização 
do novo Workshop que, durante 
toda a Feira, mostrou o processo e 
os materiais necessários para rea-
lizar a montagem de uma piscina, 
tendo abordado temáticas como a 
Depuração, Desinfeção, Climati-
zação e Acessórios.
Outro dado relevante de consoli-
dação do evento, decorre do facto 
da Feria de Tecnologias e Ino-
vação para Instalações Aquáticas 
ter voltado a coincidir com outros 
certames da IFEMA que têm 
ligação com este setor, tais como 

a Feira Climatização e Refrigeração, o evento Genera, a 2º 
Feira SIGA - Soluções Inovadoras para a Gestão da Água, 
o II Simpósio Internacional e Exposição HydroSenSoft e a 
primeira Conferência Internacional da Água.
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Nombre:  Tecnova Piscinas 
Sector:     Piscina, saunas, balneários, wel-

ness e instalações desportivas  
Fecha:  26 de fevereiro a 1 de março de 2019

Lugar:  Madrid 
Organiza:  IFEMA
 Tel.: 917 225 188
 www.tecnovapiscinas.ifema.es
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84 MERCADO

Facilidade de construção e formas singulares em terraços 

Os módulos pré-fabricados da Astralpool permitem a 
construção de piscinas com extrema facilidade e aportam 
os seguintes benefícios: são feitos à medida, leves, eficientes, 
ideais para terraços e autoportantes e estanques 

Este produto surge do desenvolvimento e patenteamento 
de um sistema modular para piscinas e spas, com o seu com-
ponente ESTIREPUR®, impermeável e armado, e preparado 
para o revestimento final. Os módulos são pré-fabricados 
com todos os acessórios e passamuros pré-instalados, garan-
tindo a estanqueidade em relação a vibrações e golpes. 

O coeficiente de dilatação destes módulos pré-fabricados 
é muito superior ao do betão pelo que não abre fissuras nem 
rachas a longo prazo, excluindo os movimentos estruturais 
por dilatações e contracções. Ideais para reabilitação, cober-

turas ou terraços, o seu desenho modular facilita substan-
cialmente o transporte e o acesso ao espaço da obra. 

Os desenhos são exclusivos e sem limitações, graças aos 
sistemas controlados por computador da empresa, permi-
tindo aos clientes desenhar os seus projetos sem necessidade 
de moldes e evitando as falhas manuais.

Os elementos pré-fabricados MALLOR permitem a cons-
trução e reabilitação de piscinas, com as dimensões e des-
enho criado pelo projetista, proporcionando um revesti-
mento exatamente igual ao da obra tradicional. 

O revestimento é direto sobre o núcleo isolante evitando 
as possíveis condensações que dão lugar à proliferação de 
microorganismos nocivos para o ser humano. Com poucas 
perdas energéticas (λ = 0,033 W/mK) em comparação ao 
betão (λ = 2,30 W/mK), permite uma amortização total a 
curto prazo (entre 7 e 12 anos para piscinas climatizadas). 

Esta solução garante ainda a resistência às cargas de água, 
aportando um aligeiramento estrutural de até 2.400 kg/m3 
em comparação com o betão tradicional. Por fim, o sistema 
pré-fabricado permite a sua revisão em fábrica e correcção 
de erros antes do seu fornecimento.

Fluidra
Tel.: 214 444 720
www.fluidra.pt

Mais informação

Um mundo de pavimentos desportivos 

Criado em 1948, o Grupo Mondo é formado por três 
divisões: Sports&Flooring, Mondo Toys e Artigo. A empresa 
é reconhecida mundialmente pelas pistas de atletismo e é 
fornecedor dos Jogos Olímpicos desde 1976, mas esten-
deu a sua gama de produtos aos pavimentos desportivos de 
interior e exterior, relva artificial desportiva e decorativa, 
equipamento para múltiplas disciplinas desportivas e ecrãs 
led com desenvolvimento de software próprio. 

Aproveitando a participação como fornecedor oficial dos 
Jogos Olímpicos de Barcelona, a Mondo decidiu apostar no 
mercado espanhol, criando a Mondo Ibérica em 1988, ope-
ração que depois foi alargada ao mercado português com a 
criação da Mondo Portugal.

A companhia instalou a sua sede ibérica na cidade de Sara-
goça (localização que considera estratégica por ter num raio 
de 360 km 80% do produto interno bruto espanhol), onde 
atualmente possui o centro de desenho, investigação e pro-

dução de equipamento desportivo, pavimento de madeira, 
relva artificial, assentos, bancadas e eletrónica desportiva 
para todo o Grupo Mondo.

Mondo Portugal
T.: 212 348 700
www.mondoworldwide.com

Mais informação
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Facilidade de construção e formas singulares em terraços 

Os módulos pré-fabricados da Astralpool permitem a 
construção de piscinas com extrema facilidade e aportam 
os seguintes benefícios: são feitos à medida, leves, eficientes, 
ideais para terraços e autoportantes e estanques 

Este produto surge do desenvolvimento e patenteamento 
de um sistema modular para piscinas e spas, com o seu com-
ponente ESTIREPUR®, impermeável e armado, e preparado 
para o revestimento final. Os módulos são pré-fabricados 
com todos os acessórios e passamuros pré-instalados, garan-
tindo a estanqueidade em relação a vibrações e golpes. 

O coeficiente de dilatação destes módulos pré-fabricados 
é muito superior ao do betão pelo que não abre fissuras nem 
rachas a longo prazo, excluindo os movimentos estruturais 
por dilatações e contracções. Ideais para reabilitação, cober-

turas ou terraços, o seu desenho modular facilita substan-
cialmente o transporte e o acesso ao espaço da obra. 

Os desenhos são exclusivos e sem limitações, graças aos 
sistemas controlados por computador da empresa, permi-
tindo aos clientes desenhar os seus projetos sem necessidade 
de moldes e evitando as falhas manuais.

Os elementos pré-fabricados MALLOR permitem a cons-
trução e reabilitação de piscinas, com as dimensões e des-
enho criado pelo projetista, proporcionando um revesti-
mento exatamente igual ao da obra tradicional. 

O revestimento é direto sobre o núcleo isolante evitando 
as possíveis condensações que dão lugar à proliferação de 
microorganismos nocivos para o ser humano. Com poucas 
perdas energéticas (λ = 0,033 W/mK) em comparação ao 
betão (λ = 2,30 W/mK), permite uma amortização total a 
curto prazo (entre 7 e 12 anos para piscinas climatizadas). 

Esta solução garante ainda a resistência às cargas de água, 
aportando um aligeiramento estrutural de até 2.400 kg/m3 
em comparação com o betão tradicional. Por fim, o sistema 
pré-fabricado permite a sua revisão em fábrica e correcção 
de erros antes do seu fornecimento.

Fluidra
Tel.: 214 444 720
www.fluidra.pt

Mais informação

Um mundo de pavimentos desportivos 

Criado em 1948, o Grupo Mondo é formado por três 
divisões: Sports&Flooring, Mondo Toys e Artigo. A empresa 
é reconhecida mundialmente pelas pistas de atletismo e é 
fornecedor dos Jogos Olímpicos desde 1976, mas esten-
deu a sua gama de produtos aos pavimentos desportivos de 
interior e exterior, relva artificial desportiva e decorativa, 
equipamento para múltiplas disciplinas desportivas e ecrãs 
led com desenvolvimento de software próprio. 

Aproveitando a participação como fornecedor oficial dos 
Jogos Olímpicos de Barcelona, a Mondo decidiu apostar no 
mercado espanhol, criando a Mondo Ibérica em 1988, ope-
ração que depois foi alargada ao mercado português com a 
criação da Mondo Portugal.

A companhia instalou a sua sede ibérica na cidade de Sara-
goça (localização que considera estratégica por ter num raio 
de 360 km 80% do produto interno bruto espanhol), onde 
atualmente possui o centro de desenho, investigação e pro-

dução de equipamento desportivo, pavimento de madeira, 
relva artificial, assentos, bancadas e eletrónica desportiva 
para todo o Grupo Mondo.

Mondo Portugal
T.: 212 348 700
www.mondoworldwide.com

Mais informação
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Fitness e Wellness para todos

A Technogym é mundialmente conhecida como “The 
Wellness Company” e assume como missão “auxiliar as pes-
soas a viverem melhor, fornecendo o melhor equipamento 
de academia, serviços, conteúdos e programas, utilizando 
a tecnologia para se conectarem entre si e terem uma expe-
riência de Wellness onde quer que estejam”.

A empresa afirma que, através da modularidade das 
soluções que oferece, os profissionais de Wellness podem 
auxiliar seus clientes a desfrutar da mesma Experiência de 
Wellness Conectada em qualquer lugar: ginásios, hotéis, 
consultórios médicos ou escolas. Para isso, fornece aos ope-
radores todas as ferramentas de que necessitam: dos ser-
viços financeiros até às orientações de design de interiores, 
passando pelo serviço pós-
venda e pelo apoio de mar-
keting. Além disso, dispo-
nibiliza “a mais completa 
linha de equipamento de 
ginásio do mundo para 
treino cardiovascular, stren-
gth training, treino de força 
e atividades em grupo”.

Fruto da experiência 
adquirida ao longo de déca-
das como fornecedor oficial 
para seis Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e graças à extensa 
gama de produtos e soluções disponíveis, a Technogym é 
capaz de ajudar as pessoas a alcançar os seus objetivos des-
portivos e de bem-estar, quer seja na perda de peso, treinos 
de força ou exercícios de alongamento para as costas.

Por exemplo, com as soluções Mycycling e Skillrow os uti-
lizadores podem aperfeiçoar a sua preparação física e as suas 
aptidões para ciclismo e remo, mas se o objetivo for a perda 
de peso, as passadeiras Technogym, como a Myrun, são a 
solução perfeita. Já a linha de produtos Pure foi projetada e 
concebida para aqueles que querem treinar e melhorar a sua 
força e alcançar o máximo potencial físico.

Technogym
Tel.: 800 112 998
www.technogym.com/pt

Mais informação

Tudo para fitness

Vocacionada para o mercado de fitness, a Fun & Fitness 
tem sede em Viseu e foi fundada em 2005. A empresa tem 
um vasto leque de serviços para oferecer aos seus clientes em 
todas as fases da conceção de um ginásio ou health club. Na 
primeira fase, fornece apoio em toda a conceção do projeto, 
desde o layout com as máquinas de musculação, decoração 
do espaço até à gestão, passando pelas ferramentas de mar-
keting (design, fichas de inscrição, flyers, pagina Web, etc.) e 
por todas os outros equipamentos e soluções que são neces-
sários ao pleno funcionamento do ginásio ou health club.

Numa segunda fase, a empresa comercializa todos equi-
pamentos para ginásios, desde máquinas de musculação a 
equipamentos de cárdio-fitness, material para balneários, 
som, luz ou software de gestão de clientes. Numa terceira 
fase, a Fun & Fitness tem uma equipa de técnicos que fazem 
a montagem e/ou a instalação e manutenção dos equipa-
mentos, oferecendo ao cliente um serviço pós-venda e uma 
assistência técnica eficiente, dando-lhe a possibilidade de 
efetuar contratos de manutenção para além da garantia em 
todas máquinas de musculação.

Numa última fase, a empresa trabalha com um grupo de 
colaboradores qualificados nas áreas de desporto e nutrição, 
os quais estão habilitados a fazer prescrições de exercício, 
avaliações físicas, consultas de nutrição e prestar serviços de 
personal trainer, proporcionando aos seus clientes a aqui-
sição dos serviços destes colaboradores.

Fun&Fitness
Tel.: 232412003
www.ffitness.pt

Mais informação
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Piscinas em aço destam-se na Nauticampo

As empresas RP Industries e Fabistone, pertencentes ao 
Group RPI, participaram mais uma vez na Nauticampo onde 
apresentaram todas as novidades para este ano. Em destaque 
estiveram as soluções para piscinas Soleo – Skimmer, Over-
flow, Miroir, Infinity. Ou seja, as quatro gamas que a marca 
Soleo coloca no mercado privado de piscinas. Produzidas 
em painéis de aço, bastante resistente, estas piscinas respon-
dem com eficácia aos diferentes tipos de clima e aos normais 
movimentos do solo. A empresa adianta que a estrutura da 
Soleo em aço galvanizado de última geração revelou ser 10 
vezes mais resistente do que os aços tradicionais.

Nesta edição da Nauticampo, a empresa expôs uma réplica 
de uma Soleo Infinity, para que os interessados pudessem 

verificar a qualidade e resistência, assim como as caracte-
rísticas de uma piscina com grau de conceção e instalação 
elevada.

A piscina infinita da gama Soleo Iinfinity é um conceito 
construtivo desenvolvido pela RP Industries para a insta-
lação de piscinas com transbordo. O recurso à exclusiva tec-
nologia Soleo permite a construção de uma piscina infinita 
em aço e com possibilidade de revestimento em tela armada 
150/100 ou pastilha de vidro.

Durante o certame, os visitantes também tiveram a opor-
tunidade de estar em contacto direto com algumas das gamas 
Fabistone. Segundo a empresa, a pedra reconstituída é uma 
solução que se adapta a qualquer necessidade ou projeto, 
interior e exterior. Para a Nauticampo, a Fabistone destacou 
a gama de muros Xistone, os pavimentos Secular e Teca Sol e 
a bordadura para piscinas da mesma gama Teca Sol.

RP Industries
Tel.: 253 689 060
www.srppiscinas.com/pt/

Mais informação

Fábrica de piscinas em Portugal abastece Europa

A iGUi é uma rede de franchising de piscinas em fibra 
de vidro de origem brasileira que está presente em mais 
de 40 países. Atualmente, a marca é líder no segmento de 
franquias, contabilizando cerca de 800 unidades: mais de 
330 lojas iGUi no Brasil, mais de 200 unidades da franquia 
iGUi Trata Bem e mais de 170 unidades iGUi fora do Brasil. 
A marca possui 47 fábricas, que estão instaladas estrategi-
camente no Brasil, Argentina, México, Paraguai e Portugal.

No nosso país, a fábrica da iGUi está localizada na vila 
alentejana de Fronteira e é responsável pelo abastecimento e 
apoio ao mercado europeu. De acordo com a empresa, atra-
vés da localização das suas fábricas, a iGUI dispõe de uma 
rede logística eficiente que permite o atendimento, rápido, 
ágil e adequado a todos os seus distribuidores. Além das 
piscinas, estas fábricas também produzem filtros, móveis 
e acessórios para a área de lazer e produtos químicos para 
tratamento e manutenção da água da piscina. 

Em termos de modelos, as piscinas em fibra de vidro 
da iGUi dividem-se em quatro grandes áreas: Compactas, 
Médias, Grandes e Especiais.

IGUi Piscinas
Tel.: 245 605 359
www.igui.com/pt

Mais informação
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Piscinas em aço destam-se na Nauticampo

As empresas RP Industries e Fabistone, pertencentes ao 
Group RPI, participaram mais uma vez na Nauticampo onde 
apresentaram todas as novidades para este ano. Em destaque 
estiveram as soluções para piscinas Soleo – Skimmer, Over-
flow, Miroir, Infinity. Ou seja, as quatro gamas que a marca 
Soleo coloca no mercado privado de piscinas. Produzidas 
em painéis de aço, bastante resistente, estas piscinas respon-
dem com eficácia aos diferentes tipos de clima e aos normais 
movimentos do solo. A empresa adianta que a estrutura da 
Soleo em aço galvanizado de última geração revelou ser 10 
vezes mais resistente do que os aços tradicionais.

Nesta edição da Nauticampo, a empresa expôs uma réplica 
de uma Soleo Infinity, para que os interessados pudessem 

verificar a qualidade e resistência, assim como as caracte-
rísticas de uma piscina com grau de conceção e instalação 
elevada.

A piscina infinita da gama Soleo Iinfinity é um conceito 
construtivo desenvolvido pela RP Industries para a insta-
lação de piscinas com transbordo. O recurso à exclusiva tec-
nologia Soleo permite a construção de uma piscina infinita 
em aço e com possibilidade de revestimento em tela armada 
150/100 ou pastilha de vidro.

Durante o certame, os visitantes também tiveram a opor-
tunidade de estar em contacto direto com algumas das gamas 
Fabistone. Segundo a empresa, a pedra reconstituída é uma 
solução que se adapta a qualquer necessidade ou projeto, 
interior e exterior. Para a Nauticampo, a Fabistone destacou 
a gama de muros Xistone, os pavimentos Secular e Teca Sol e 
a bordadura para piscinas da mesma gama Teca Sol.

RP Industries
Tel.: 253 689 060
www.srppiscinas.com/pt/
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Fábrica de piscinas em Portugal abastece Europa

A iGUi é uma rede de franchising de piscinas em fibra 
de vidro de origem brasileira que está presente em mais 
de 40 países. Atualmente, a marca é líder no segmento de 
franquias, contabilizando cerca de 800 unidades: mais de 
330 lojas iGUi no Brasil, mais de 200 unidades da franquia 
iGUi Trata Bem e mais de 170 unidades iGUi fora do Brasil. 
A marca possui 47 fábricas, que estão instaladas estrategi-
camente no Brasil, Argentina, México, Paraguai e Portugal.

No nosso país, a fábrica da iGUi está localizada na vila 
alentejana de Fronteira e é responsável pelo abastecimento e 
apoio ao mercado europeu. De acordo com a empresa, atra-
vés da localização das suas fábricas, a iGUI dispõe de uma 
rede logística eficiente que permite o atendimento, rápido, 
ágil e adequado a todos os seus distribuidores. Além das 
piscinas, estas fábricas também produzem filtros, móveis 
e acessórios para a área de lazer e produtos químicos para 
tratamento e manutenção da água da piscina. 

Em termos de modelos, as piscinas em fibra de vidro 
da iGUi dividem-se em quatro grandes áreas: Compactas, 
Médias, Grandes e Especiais.

IGUi Piscinas
Tel.: 245 605 359
www.igui.com/pt
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Indique-nos o seu meio de pagamento:

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

Empresa _________________________________________________________________________

Atividade ________________________________________________________________________

Nome e apelidos ____________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Morada _________________________________________________________________________

Localidade ____________________________________________ C.P. ________________________

Distrito _______________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvel ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

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

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

ONE DROP
Mark & Services

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

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

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

 Por favor, enviem-me tarifas de publicidade

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

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

**Custos adicionais de envio para o estrangeiro: União Europeia, 27 €/ano; resto do mundo, 35 €/ano. 
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CADA VEZ MAIS 
PERTO DE SI...

BRAGA | MAIA

TRAJOUCE | COINA

LEIRIA | ALCANTARILHA  

CRIAMOS A EXPERIÊNCIA DE 
PISCINA E WELLNESS 

PERFEITA

CADA VEZ MAIS 
PERTO DE SI...

BRAGA | MAIA

TRAJOUCE | COINA

LEIRIA | ALCANTARILHA  
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ROBÔSFILTROS BOMBAS BOMBAS DE CALOR TRATAMENTO DA ÁGUA

APROVEITE O MÁXIMO  
DA SUA PISCINA
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INSTALAÇÕES DESPORTIVAS
EDIÇÃO PORTUGAL
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