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De dia, correm, saltam, nadam, brincam

À noite... só querem mergulhar na cama :)

Se precisa de ajuda no seu projeto e tem alguma dúvida, nós ajudamos...

Dimensionamento, cálculo e enquadramento.

ncwg.pt
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A CertezA  
dA Melhor  
esColhA de  
ClorAção  
sAlinA

Produzido eM esPAnhA
Fabricamos em Espanha os nossos próprios sistemas  
de electrocloração salina, controlo e dosagem para  
diversas aplicações tanto em águas potáveis como  
águas de piscinas.

inovAção
Na Innowater temos uma excelente equipa de pesquisa  
e desenvolvimento que trabalha para fornecer aos  
nossos clientes um dos métodos de cloração mais  
confiáveis e eficazes do mercado. 

serviço  
Pós-vendA  
e gArAntiA
Na Innowater oferecemos consultoria prévia para  
a escolha do equipamento de cloração e cuidamos  
de possíveis incidentes através do nosso serviço  
pós-venda. No nosso SAT encontrará a solução que  
precisa. Garantimos o stock de peças de substituição  
originais a qualquer momento.
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Descubra a nossa ampla gama 
de cloradores para piscinas 
publicas e comerciais
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PRO
50-70-
100-150

Com a gama PRO poderá manter em 
perfeito estado a agua das piscinas 
de grandes dimensões com os nossos 
sistemas de cloraçao salina.
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Vencer barreiras 

Com o objetivo de identificar as competências reais dos agentes desportivos e a evolução do mercado de trabalho nas orga-
nizações desportivas, a Aliança Europeia de Competências Setoriais para o Desporto e Atividade Física (ESSA) realizou um 
estudo europeu que integrou a realidade portuguesa.

Em Portugal, o estudo foi desenvolvido por uma equipa de professores da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, em cola-
boração com o Instituto Português do Desporto e da Juventude e com a Associação Portuguesa de Gestão do Desporto e teve 
três objetivos principais: analisar e definir o mercado de trabalho desportivo com base em estatísticas europeias e nacionais 
atualizadas; apresentar as principais características, tendências e perspetivas do sistema desportivo e da atividade física, estru-
tura e operadores a nível europeu e nacional; e descrever o sistema nacional de educação e formação e interpretar os sistemas 
de formação específicos para o desporto e atividade física, bem como a oferta formativa existente no setor.

Uma primeira conclusão dos dados obtidos no nosso País, evidencia que entre 2011 e 2018 o emprego no desporto registou 
uma taxa de crescimento de 57,8%, passando de 23.883 para 37.680 pessoas empregadas e que a proporção do emprego gerado 
pelo setor aumentou de 0,54% para 0,82%, face ao emprego total. 

Em termos de género, o percentual de homens que trabalham no desporto aumentou e o de mulheres diminuiu, respetiva-
mente de 51,3% para 55,8% nos homens e de 48,7% para 44,2% nas mulheres. Os valores médios na UE tiveram o mesmo 
padrão de resultados, de 52,1% a 54,4% nos homens e de 47,9% a 45,6% nas mulheres.

Este estudo europeu também apurou o modelo de emprego e das relações contratuais e concluiu que o número de trabalha-
dores por conta própria diminuiu de 15,9% para 13,5%, aumentando o percentual de trabalhadores por conta de outrem, de 
84,1% para 86,5%. Por relação contratual, o emprego a tempo parcial aumentou de 21,5% para 26,8%, enquanto o emprego a 
tempo inteiro diminuiu de 78,5% para 73,2%.

As profissões específicas do desporto (atletas e jogadores profissionais, treinadores, árbitros/juízes e instrutores de fitness e de 
atividades ao ar livre) aumentaram 135,3%, de 8.129 pessoas em 2011 para 19.128 em 2018. Nestas profissões, verifica-se um 
maior percentual de trabalhadores com nível superior (de 48% para 55,0%), acima daqueles com ensino médio (de 30,7% para 
30,5%) ou com ensino básico (de 21,3% para 14,5%). Estes dados são bastante relevantes e demostram bem a importância 
crescente que as profissões ligadas ao desporto e à gestão de equipamentos desportivos estão a ter em Portugal, com um forte 
aumento de pessoas a trabalhar e com um nível de formação e especialização crescente.

É importante manter esta dinâmica de evolução e que todos façam tudo para vencer as barreiras que a atual situação de saúde 
pública provocou. Dos investimentos que necessariamente o Governo tem de fazer para apoiar as instituições e empresas do 
universo do desporto e do bem-estar, até às condições de segurança que têm de ser garantidas aos utilizadores e colaboradores 
dos espaços e equipamentos desportivos, passando pela inovação e eficiência nos modelos de gestão, comunicação e marke-
ting, a hora é para agir e arregaçar as mangas.

Deste trabalho conjunto resultará um setor mais dinâmico e apto para responder às exigências de uma população que quer 
praticar mais desporto e procura hábitos de vida saudável. Deste modo, teremos um setor com um peso crescente na criação 
de emprego e com maior contributo para a economia do Pais, como o estudo da ESSA já o demonstra cabalmente.

Miguel Boavida  
Diretor de Publicações
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8 NOTÍCIAS

NCWG reage à pandemia

Na sequência da situação que o mundo atravessa, a NCWG 
implementou medidas de segurança e resolveu não só adiar o 
seu evento anual como desenvolver um plano de contingên-
cia criado para proteger os seus clientes e a sua equipa. 

Além de várias ações de controlo e higienização, desen-
volveu um link na sua página de internet dedicado exclusi-
vamente à Covid-19 no qual pode encontrar-se informação 
sobre a evolução das medidas tomadas e várias comunicações 
da empresa.

Numa das mais recentes comunicações, João Couchinho, 
administrador, revela que “a NCWG continua a fazer esfor-
ços para levar avante a empresa”, embora esteja consciente 
que a “eventual saída do estado de calamidade não significa 
que o trauma provocado pela pandemia tenha acabado”.

Reforçando que o mais importante é a saúde de todos, 
João Couchinho afirma que, “apesar do alívio das medidas, 
as empresas continuam com a responsabilidade de proteger 
os seus colaboradores, clientes e fornecedores” e a NCWG 
não foge à regra e, “embora tenhamos já adotado medidas 
restritas na continuidade da nossa atividade, implementámos 
outras ações de proteção para ficar em linha com as norma-
tivas da DGS”.

A empresa alargou também os seus canais de contacto e 
encomendas, reforçando as linhas de WhatsApp, telefone 
e email.

NCWG
Tel.: 211 339 701
www.ncwg.pt  

Mais informação

Novas bombas Calorex

As novas bombas de calor da Calo-
rex utilizam a popular tecnologia 
inverter, o que lhe permite um con-
trolo mais eficiente da temperatura 

da piscina otimizando-a 
para baixas temperaturas 
ambiente. A versão I-PAC 
usa apenas a energia 
necessária e quando neces-
sário e oferece uma alta 
eficiência com compressor 
modulador de inversor 
progressivo, dando um 
COP médio de 10,3.

De acordo com a marca, 
o COP médio 10,3 é duas vezes ais 
eficiente do que bombas de calor 
on/off, usa refrigerante ecoló-
gico R32 = 675 GWP, tem potên-

cias nominais de 15 a 36 kW; oferece 
uma redução de som de 9-11 dB (A) 
em comparação com uma bomba de 
calor on/off  equivalente em “Whisper 
Mode”;  opera em temperaturas de ar 
de -10 ° C a + 43 ° C; possui soft start-
up; é construída em liga de alumínio; e 
tem módulo de wi-fi integrado.

Dantherm Group
Tel.: +34916614500
www.danthermgroup.co.uk 

Mais informação
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9NOTÍCIAS

Iberia Blue inova na construção de piscinas 

Com mais de uma década de expe-
riência na construção de piscinas em 
betão projetado em Portugal, a Ibe-
ria Blue Swimming Pools está sediada 
em Lagos e pauta a sua estratégia de 
diferenciação pela criação de designs 
de piscinas de qualidade, construídas 
com estruturas de betão extrema-
mente resistentes.

A empresa é especialista na aplicação 
de acabamentos em Seixo Natural, no 
interior de piscinas. Trata-se de um 
acabamento bonito, resistente e não 
escorregadio que é produzido a par-
tir de uma mistura de seixos naturais, 
cimento e quartzo.

Baseando-se numa vasta experiên-
cia na construção de piscinas, a Iberia 
Blue dá uma atenção muito particular 
à segurança e, por isso, disponibiliza 
soluções eficazes para tornar a utilização 
da piscina mais segura, tais como redes 
de segurança para piscinas, vedação 
para piscinas transparente e removível 
e coberturas com barras de segurança. 

Iberia Blue
Tel.: 282 761 116
www.iberiablue.com 

Mais informação

Governo moderniza infraestruturas desportivas 

Mais 100 infraestruturas desportivas vão ser renovadas ao 
abrigo da edição de 2020 do Programa de Reabilitação de 
Infraestruturas Desportivas (PRID).  A lista dos espaços que 
serão alvo de intervenções já está publicada e resulta de um 
número significativo de candidaturas que, de ano para ano, 
tem vindo a aumentar, atestando a relevância deste programa.

O PRID foi lançado em 2017 pelo Governo, dada a inexis-
tência de planos/fontes de financiamento destinadas à requa-
lificação de infraestruturas desportivas, bem como a inexis-
tência de fundos comunitários aos quais clubes e associações 
se possam candidatar, no actual quadro financeiro de apoio.

Nesta quarta edição, foram alocados mais de dois milhões 
de euros (que devem ser majorados com investimento local), 
distribuídos de Norte a Sul do País. A região Norte verá 25 
infraestruturas reabilitadas ao abrigo do PRID 2020, o Cen-
tro, 26; Lisboa e Vale do Tejo, 30; Alentejo, oito; e o Algarve, 
nove.

As despesas elegíveis abrangem intervenções diversifica-
das, designadamente nas seguintes áreas:  Adaptação e mel-
horamento das acessibilidades para mobilidade reduzida; 
Balneários e espaços sanitários; Eficiência energética (pai-
néis solares, iluminação LED, entre outras); Remoção de 
amianto; Pisos desportivos; Coberturas, muros e bancadas e 
Ampliação de valências existentes.

As quatro edições do PRID envolvem a reabilitação de cerca 
de quatro centenas de infraestruturas desportivas, num inves-
timento global de mais de 20 milhões de euros, financiando o 
Governo, através do IPDJ, cerca de 7 milhões de euros.

Instituto Português do Desporto e Juventude
Tel.: 210470000
www.ipdj.gov.pt

Mais informação
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NOTÍCIAS10

Novidades SCP 2020

Bomba de calor Aquax
A SCP tem desenvolvido com a Fairland 
vários produtos de qualidade durante os 
últimos anos. Fruto dessa parceria surge 
agora nova a bomba de calor Aquax, ali-
mentada pela tecnologia TurboSilence, 
uma atualização revolucionária da tec-
nologia de inversor completo e com fun-
cionamento até -15º.

A Aquax foi concebida para reduzir 
ao mínimo a poluição sonora, ofere-
cendo um desempenho superior em 
comparação com outros produtos no 
mercado. A tecnologia de base consiste 
num equilíbrio perfeito entre o con-
trolo do compressor e a tecnologia de 
troca de calor de todo o sistema.  

De acordo com a marca, a nova 
bomba é 10 vezes mais silenciosa do 
que os altifalantes com inversor padrão; 
tem um altifalante único sem ruído 
de compressor que elimina todos os 
sons de alta-frequência e proporciona 
uma vizinhança amigável e perfeito 
ambiente de natação.  

Possui um COP 50~70% superior ao 
Standard Inverter Hps de 100% de velo-
cidade e oferece 20% mais capacidade 
para um aquecimento mais rápido, um 
COP ainda mais elevado do que outros, 

e uma capacidade média de 30~50% 
para manter a temperatura da piscina  

Outro fator de diferenciação da 
nova bomba resulta das vantagens da 
tecnologia TurboSilence, constituindo 
um sistema de controlo integrado com 
menos avarias e manutenção mais fácil; 
apresenta um hexágono original paten-
teado de colmeia, com maior espaço 
combinado (apenas na Aquax) para 
proporcionar a melhor troca de calor, é 
mais resistente e duradoura e disponi-
biliza a função de 4 estações. 

Tem também um painel de controlo 
inteligente, com wi-fi integrado, modo 
de funcionamento Booster/Inteligente/
Silencioso  e é construída em liga de 
alumínio. 

Controlo de piscina à distância 
Hydrapool
O novo quadro elétrico da Acis cons-
titui uma ótima solução para contro-
lar uma piscina à distância. Com um 
design elegante e sofisticado, fácil de 
usar e sempre acessível, o equipamento 
é a aposta ideal para quem quer contro-
lar uma piscina mesmo quando não se 
encontra na proximidade. 

As principais características do equi-
pamento são as seguintes: quadro elé-
trico e caixa de ligações Hydrapool, 
sondas de temperatura ar e água e de 
pressão e acesso às diferentes funções, 
servidor e ligação remota.

Como principais benefícios, o pro-
duto oferece a possibilidade de não se 
estar no local; controla todos os equi-
pamentos sem necessidade de com-
patibilidade e tem também todos os 
controlos na caixa em caso de falha de 
wi-fi; possibilita acesso para o utiliza-
dor e para profissionais; está cessível 
em qualquer parte e em qualquer hora 

em tempo real; e emite alertas em caso 
de eventos (falta de líquido pH, risco de 
gelo, filtro colmatado, etc).

Novas soluções wellness SCP
São várias as novidades da SCP Pool 
Portugal para este ano, nomeadamente 
nas soluções de wellness cada vez mais 
diversificadas. Nos dias que correm, 
estes equipamentos que tanto contri-
buem para o reforço do sistema imuni-
tário e diminuição de stress e ansiedade 
tornam-se imprescindíveis.

Desde a conceção do projeto ao 
apoio em obra, a SCP disponibiliza 
uma equipa especializada que acom-
panha os seus clientes dando forma 
aos pedidos mais audazes. As soluções 
integradas da SCP vêm trazer maior 
segmentação e diferenciação no mer-
cado e os seus clientes comprovam-
no através dos resultados obtidos, nos 
espaços únicos e com equipamentos 
seguros, beneficiando de uma compro-
vada credibilidade no mercado.

Na vertente dos equipamentos de 
terapia, a empresa salienta as seguintes 
novidades: 

Cabine de Neve: proporciona tera-
pia de contraste de luxo, sensação 
extraordinária, sem choque térmico, 
oferecendo uma experiência na neve 
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que representa um elemento inova-
dor e diferenciador em qualquer ins-
talação. Para o mercado profissional, 
é um recurso de valor acrescentado 
que torna o hotel/ginásio/spa mais 
atraente e exclusivo, promovendo a 
taxa de ocupação e oferecendo muitos 
benefícios para a saúde e efeitos posi-
tivos no bem-estar, relaxamento, alí-
vio do stresse, metabolismo e sistema 
imunológico. 

Tanque de Crioterapia: segue os 
princípios da terapia fria, que atual-
mente tem grande popularidade. 
Mesmo depois de um exercício fisica-
mente exigente, de uma sauna ou de 
um dia atarefado, é o banho de arre-
fecimento mais eficaz. Uma mudança 
repentina da temperatura é benéfica 
para quem tem problemas circulató-
rios e cardiorrespiratórios. Tem uma 
estrutura em XPS preparada para rece-

ber revestimento mosaico/cerâmico ou 
liner e constitui-se por um monobloco 
completo, escadas exteriores (opcio-
nal), 1 skimmer, 1 injetor e 1 aspiração 
de fundo. 

Fonte de Gelo: é um equipamento 
de produção de gelo para aplicação 
sobre a pele, proporcionando um con-

traste localizado e divertido e gerando 
o efeito das terapias de contraste tér-
mico. Tem capacidade de 200 kg/dia e é 
refrigerado por ar, tendo um consumo 
água de 6,5 l/h. A sua dimensão é de 
560x530x525 mm e tem uma potência 
de 760 W.

Balde Contraste: tem enchimento 
automático que proporciona uma tera-
pia de contraste única. O choque tér-
mico ajuda a circulação sanguínea, o 
sistema imunitário e uma melhor recu-
peração pós-treino. Permite ligação de 
água quente e fria ou apenas fria.

SCP Pool Portugal
Tel.: 219199500
www.scpeurope.pt 

Mais informação

Nova série SD 305: Design e fácil operação

O controlo da água potável e residual tornou-se cada vez mais 
importante nestes tempos de elevada consciência microbiana 
e de proteção ambiental. Os instrumentos de medição por-
táteis móveis da série SD 305, da Lovibond, são ferramentas 
utilizadas pelos especialistas profissionais em análise de água, 
onde a condutividade, o oxigénio dissolvido, o pH e o poten-
cial redox são parâmetros importantes. 

A nova série SD 305 já está disponível com um design 
modernizado e com muitas inovações práticas e funcionais. 
Com instruções ilustrativas claras em 8 idiomas, a série SD 
305 oferece aos utilizadores respostas e resultados de forma 
mais rápida, possuindo um menu simplificado e um novo 
design com um teclado mais claro. Os novos medidores tam-
bém apresentam um novo porta-elétrodos com um desenho 
mais fino, que retém o elétrodo com segurança simplificando 
a operação apenas com uma mão. Todos os outros recursos 
expectáveis também se mantêm no equipamento, tais como 
o autodiagnóstico do sensor, o registo de dados incluindo 
função de alarme, a interface com PC, a compensação de 
pressão e o reconhecimento de soluções padrão incluídas.

Lovibond
Tel.: +49 (0)231/94510-0
www.lovibond.com 

Mais informação
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Fitness Hut promove segurança

Depois de vários meses em casa e de treinos à distância, a 
cadeia de ginásios Fitness Hut, do Grupo VivaGym, proce-
deu à reabertura dos seus 44 clubes de forma faseada, num 
processo que iniciou no princípio de verão, cumprindo as 
diretivas da Direcção-Geral da Saúde.

Os clubes foram adaptados para cumprir escrupulosa-
mente todas as medidas de segurança para os sócios reto-
marem os treinos. Em termos da gestão da ocupação dos 
clubes, o Fitness Hut controla não só as entradas como 
as saídas do clube, prevendo um acesso máximo às suas 
unidades entre os 50 a 70% da ocupação normal de funcio-
namento. Existem ainda corredores limitados nos acessos 
e espaçamentos definidos para orientar pessoas e tapetes 
higienizadores à entrada.

É recomendada uma distância de 2 metros à entrada, 
saída e zonas de sociais do clube e durante o exercício de 
3 metros entre sócios, por forma a reduzir significativa-
mente o risco de contaminação. O uso dos kits de desin-
feção durante o treino é fundamental e o uso de toalhas é 
obrigatório, sendo aconselhado uma para o equipamento e 
outra para uso do sócio.

O acesso aos clubes é limitado por um período máximo de 
75min. A lotação de todas as aulas foi ajustada para 50% da 

sua capacidade máxima, igual 9m2/pessoa e o mapa de aulas 
sofreu uma redução em cerca de 50%. Além disso, as aulas 
de 45 e 60 minutos foram eliminadas, promovendo as aulas 
de 30 minutos ao longo de todo o dia, intervaladas por 20 
minutos para se proceder à limpeza dos estúdios.

Nos balneários só estão alguns cacifos abertos e a zona de 
duches encontra-se encerrada. Os procedimentos rigorosos 
de limpeza tornam-se ainda mais intensivos, combinando 
os esforços do staff, parceiros externos de limpeza e também 
dos sócios antes e depois dos treinos. Há desinfetante e papel 
para limpar regularmente as superfícies usadas e foram afixa-
das em várias zonas dos clubes informação clara sobre regras 
de uso e restrições

Juan del Río, CEO do Grupo VivaGym comenta: “Tra-
balhamos constantemente para tornar o Fitness Hut num 
espaço seguro, para os sócios poderem treinar nas mel-
hores condições. Para isso, precisamos da colaboração de 
todos para que as medidas de proteção, limpeza e desin-
feção sejam cumpridas. Faremos comunicações regulares 
para incentivar à lavagem e desinfeção das mãos, bem como 
regras de higienização. Para além destas regras estarem 
afixadas, iremos anunciar frequentemente no tannoy”. 
“Alertamos ainda a todos os nossos sócios e staff de, no caso 
de se sentirem doentes, para não virem treinar/trabalhar”, 
conclui o responsável.

Nesta fase é importante que exista um rácio equilibrado 
entre aulas presenciais e digitais, para que os sócios pos-
sam fazer as suas escolhas de treino em casa ou no ginásio. 
Para tal, o Fitness Hut disponibiliza uma plataforma de aulas 
online com aulas em direto e gravadas para visualização mais 
tarde, designada como HUThome. É um serviço gratuito 
para utilização de sócios e não sócios, cujo objetivo é aju-
dar a manter a boa forma física e oferece cerca de 200 aulas 
por mês, mais 70 aulas em direto dadas por instrutores de 
renome e 130 aulas gravadas que podem ser feitas a qualquer 
hora. No site existe um indicador de utilização do clube para 
que os sócios possam programar as suas visitas ao clube nos 
horários com menor afluência.

Fitness Hut
www.fitnesshut.pt 

Mais informação
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www.onedrop.es

A sua conexão o setor das piscinas 
e instalações desportivas.

Calle Berruguete, 64, Local - 08035 Barcelona - 
Tel.: + 34 932 540 359 - E-mail: info@onedrop.es  Portugal: eborovsky@ilimitadapub.com 
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Novo pavilhão em Braga em 2021 

O projeto do novo pavilhão multiusos do Sporting Clube de 
Braga corresponde à 2ª fase de intervenção da Cidade Des-
portiva do SC Braga, num terreno com cerca de 41.000m².

Desenvolve-se no terreno anteriormente destinado à cons-
trução da piscina olímpica de Braga, adaptando-se a uma 
estrutura já existente no entanto inacabada. A intervenção 
passa por adaptar os elementos estruturais existentes ao novo 
programa proposto para o edifício, tirando partido do inves-
timento já realizado, na execução desta estrutura.

No projeto de construção é proposta uma organização 
do edifício em função da lógica de percursos já existentes 
organizando-se os circuitos funcionais de público, atletas e 
utentes em complementaridade com o funcionamento do 
estádio municipal já existente e atendendo às novas valências 
do pavilhão multiusos.

O programa construtivo pavilhão divide-se nos seguin-
tes grupos funcionais: Área administrativa; Pavilhão gim-
nodesportivo; Área desportiva de apoio às equipas A e 
B de futebol profi ssional; Área residencial e social e Museu.
Em complemento a este programa, no prolongamento do edifí-
cio, foi previsto um campo relvado adicional para treino inten-
sivo e aquecimento, servindo como complemento ao ginásio.

O projeto do pavilhão apresenta um conjunto de caracte-
rísticas de elevado carater inovador, pretendendo-se a sua 
integração no tecido urbano, social, económico e ambiental 
na região.

O Pavilhão terá como premissas as referências que lhe 
permitirão candidatura à certifi cação LEED (Leadership in 
Energy & Environmental Design), certificação concedida 
pelo United States Green Building, que defi ne as boas prá-
ticas internacionais de sustentabilidade ambiental e avalia o 
desempenho dos edifícios ao nível da energia, água, impacto 
local, materiais e resíduos e qualidade do ambiente interior.

Designação: Pavilhão Multiusos – SCB / Função: Pavilhão 
multiusos Localização: Avenida do Estádio, Braga / Proprie-
tário: Sporting Clube de Braga – Futebol, SAD / Data da 
conclusão da obra: Previsto para 2021.

Sporting Clube de Braga
Tel.: 253 206 869
www.scbraga.pt 

Mais informação
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NOVA COR PVC CINZA ESCURO

NOVA GAMA PC THERMIK (SOLAR)

SAFESWIM®...A SUA COBERTURA DE SEGURANÇA!

Soprefa S.A. é o único fabricante português de coberturas de lâminas 
que fabrica/extrude a própria lâmina. A marca do produto é Safeswim®
e está registada a nível europeu. Todas as nossas coberturas de lâminas 
em PVC são aprovadas pela normativa francesa NF P90-308 e, portanto, 
são o produto ideal para proteger a sua piscina. 
Trata-se de coberturas de lâminas fabricadas em PVC ou Policarbonato 
que flutuam na água sem requerer nenhuma instalação prévia especial. 
A instalação de qualquer dos nossos modelos é muito simples, e podem 
instalar-se, tanto em piscinas em construção, como em piscinas que já 
estejam construídas. Quase todos os nossos modelos são motorizados 
e podem funcionar com ou sem comando à distância, oferecendo uma 
grande comodidade e durabilidade.
Para além da segurança, as coberturas permitem importantes poupan-
ças já que evitam a evaporação, a perda de calor e, portanto, reduzem o 
consumo de energia, produtos químicos, etc.
Com as lâminas de policarbonato, além das vantagens já mencionadas, 
conseguirá, ainda, aumentar a temperatura da água da sua piscina entre 
5 e 7 graus!
Se está interessado em desfrutar tranquilamente da sua piscina com total 
segurança, instale uma cobertura SAFESWIM®. Oferecemos um produ-
to de qualidade, com um preço muito competitivo e um serviço pós-venda 
de excelência. 
Visite a nossa página em www.safeswim.net e obtenha mais informa-
ção sobre a nossa gama de produtos.

COBERTURAS DE SEGURANÇA PARA PISCINAS
NF P90-308
COBERTURAS DE SEGURANÇA PARA PISCINAS

Poupe e tenha a sua piscina protegida todo o ano!

Segurança
Poupança

Conforto

SOPREFA, S.A. | Zona Industrial de Mosteirô | 4520-409 Santa Maria da Feira | Portugal | Tel.: +351 256 880 470 | www.safeswim.net | info@safeswim.net
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Canedo avança com piscina municipal 

A Piscina Municipal de Canedo, equipamento que se insere 
na estratégia de promoção da saúde e bem-estar do Municí-
pio de Santa Maria da Feira e há muito ansiado pela popu-
lação do Nordeste do concelho, vai ser uma realidade. O pro-
jeto e o lançamento do concurso público foram aprovados na 
última reunião de Câmara, realizada a 1 de junho.

Com um investimento camarário que ascende aos três mil-
hões de euros, a Piscina Municipal de Canedo será cons-
truída num terreno municipal com mais de 11 000m2, num 
local privilegiado junto ao complexo de escolas, ao Centro 
Social e à sede da União das Freguesias, e com excelentes 
acessos.

O presidente da autarquia, Emídio Sousa, congratula-se 
com a concretização desta obra, não só para a população 
da União das Freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior, que 
há muito a aguardava, mas também para todo o território, 
“sendo mais um fator de competitividade para o nosso muni-
cípio e potenciador do seu desenvolvimento”, frisa e vai mais 
além, definindo este complexo de “interesse regional, consi-
derando o elevado número de habitantes que irá abranger no 
seu raio de influência, dada a proximidade a vários municí-
pios vizinhos”.

O início do processo de construção deste complexo des-
portivo nesta altura de crise pandémica pretende, de acordo 
com o edil feirense, “dar um sinal positivo à sociedade, de 
esperança e de retoma de atividades, continuando a fazer 
investimento público para a dinamização da economia”.

O projeto da Piscina Municipal de Canedo é composto 
por duas áreas distintas, uma piscina de aprendizagem, com 
um tanque de 25mx12,5m com seis pistas, e um conjunto 
de ginásios e salas de atividades desportivas, entre todas as 
outras áreas de serviços, balneários e vestiários. Como forma 
de dinamizar o espaço exterior, o projeto prevê áreas para 
circuito de manutenção e áreas de lazer para usufruto dos 
utilizadores do equipamento.

O Complexo Desportivo, com a piscina e os restantes equi-
pamentos, será um complemento importante para o desen-
volvimento físico e intelectual dos jovens, em particular, e 
da população em geral. Especificamente para a população 
sénior, este complexo disponibilizará uma área de fisioterapia 
e de hidroginástica.

Prevê-se que a obra da construção da Piscina Municipal 
de Canedo se inicie no primeiro trimestre do próximo ano, 
estando concluída no prazo de dois anos, após o início das 
obras.

Município de Santa Maria da Feira
Tel.: 256 370 800
www.cm-feira.pt

Mais informação
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Desafios e oportunidades
Os últimos meses foram de grandes desafios para todos nós. 
Foi necessário reajustar comportamentos, readaptar roti-
nas e repensar a forma como nos comportamos e convive-
mos, quer nas nossas relações interpessoais, quer nas nossas 
relações profissionais.

Como sabemos o setor das piscinas, que a APP representa, 
vive atualmente uma dicotomia no que diz respeito à fragili-
dade e prosperidade dos seus profissionais.

Se por um lado, relativamente às piscinas de tipo 1 e 2, sabe-
mos que há quebras de afluência, dificuldades em retomar 
atividade, pós confinamento, e há, portanto, um trabalho 
de confiança e de retoma na qualidade de serviço, perante o 
consumidor final, que deve ser recomeçado e para o qual a 
APP, dentro daquelas que são as suas competências, deverá 
ter um papel ativo na ajuda aos profissionais e seus associa-
dos que dependem destes projetos. 

Por outro, no caso especifico do mercado da piscina privada, 
o facto de termos todos de passar mais tempo em casa levou 
a uma procura de melhores condições para o fazer, havendo, 
claramente, um maior investimento, por parte do consumi-
dor final, em alterar/renovar, não só o interior da sua casa 
(artigos de decoração, gadgets, pequenos eletrodomésticos, 
reparações), como os espaços exteriores, quer sejam simples 
terraços ou grandes jardins e piscinas.

A título de curiosidade, nos Estados Unidos, este processo 
ficou tão em evidência que se desenvolveu um movimento 
chamado “nesting”, originário da palavra inglesa “nest” que 
significa “ninho” em português e que simboliza esta pro-
cura/preocupação, regresso à casa como parte central do 
nosso dia-a-dia e ao conforto que lhe está associado. 

É portanto, aqui, no mercado da piscina privada, que esta-
mos a registar um dos maiores fenómenos que já ocorreram 
neste mercado! Os profissionais têm tido uma crescente pro-
cura de projetos, no que respeita à remodelação de piscinas 
privadas, que antigamente não eram utilizadas com tanta 
frequência, ou que se encontravam em 2ª habitações. Nesta 
continuidade, verifica-se também, um forte crescimento na 

procura de piscinas acima do solo, piscinas de fácil mon-
tagem e de baixo custo. Uma piscina deste tipo é rápida e 
fácil de instalar, tem um investimento consideravelmente 
baixo, e permite uma utilização também rápida e geralmente 
nos meses de verão, que foi o que se pretendeu face a esta 
situação pandémica.

Outro grande fenómeno em evidência foi o aumento da 
procura de spas. Este tipo de equipamento, devido às suas 
dimensões mais reduzidas, permite ser colocado em locais 
mais pequenos, onde não é tão fácil construir ou colocar 
uma piscina. Exemplo de terraços, pequenos jardins de casas 
geminadas, varandas, etc. Para além disso o spa tem um 
efeito terapêutico muito apreciado, traz uma sensação de 
bem-estar depois de um dia de stress. É também um equi-
pamento de muito fácil instalação e manutenção e que pode 
ser utilizado facilmente durante todo o ano.  

Com tantas mudanças e incógnitas que o mercado, por-
tuguês e global nos reserva, a APP considera que este é o 
momento ideal para que os profissionais do setor se unam e 
que em conjunto façam ouvir as suas preocupações, neces-
sidades e acima de tudo trabalhem em estratégias de cresci-
mento conjunto, benéficas para o setor e para a sua credibi-
lização. 

Do lado da APP, agora como sempre, há o empenho e a 
dedicação para prestar aos nossos associados e a todos os 
profissionais do setor que se queiram juntar a esta causa, o 
melhor dos serviços, e por isso em conjunto com a nossa 
Comissão Técnica e a nossa Comissão Internacional conti-
nuamos ativamente a trabalhar em prol dos interesses dos 
profissionais do setor.

Filipa Santos, Presidente

16 APP news
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A Associação Portuguesa de Piscinas encontra-se, ativa-
mente, a trabalhar na renovação do seu Curso Técnico de 
Instalação e Manutenção de Piscinas, estando previsto o seu 
relançamento para o ano de 2021. 

Sempre focada na defesa da Atividade e dos seus Profis-
sionais, e sendo este um curso com uma aceitação muito 
positiva junto dos próprios, independentemente de serem 
ou não associados – sem esquecer que cada empresa do 
setor deve ter, pelo menos, um profissional habilitado com 
este curso – a APP, atenta às diferentes formas de melhorar a 
qualidade no que respeita à apresentação e dinamização do 
seu Curso Técnico e às vantagens que pode oferecer aos seus 
formandos, iniciou um processo de adequação de procedi-
mentos às exigências do Sistema de Certificação das Entida-
des Formadoras da DGERT, órgão governamental, conside-
rado um dos garantes da Qualidade do Sistema Nacional de 
Qualificações em Portugal.

A APP acredita que era chegado o momento, não só, de 
reestruturar os conteúdos do Curso, atualizando-o à luz dos 
novos contextos de mercado e sociais, como de o reafirmar 
como uma formação de excelência que dignifica o setor e 
que é uma ajuda real na aquisição/ melhoria de competên-
cias de todos os profissionais de Piscinas. 

Sendo este um curso ministrado á distância, á semelhança de 
outros países como Espanha, França, Itália e Estados Unidos, 
com uma duração, aproximadamente, de 100H e um conjunto 
de formadores dedicados, proporciona ao formando uma 
maior flexibilidade e adequação do ritmo de aprendizagem, 
que lhe trará sem dúvida resultados mais positivos e vantajosos. 

Mais informações, sobre o atual conteúdo programático e a 
ficha de inscrição do Curso Técnico, podem ser encontradas 
no site da APP.

Relançamento do Curso Técnico  
de Instalação e Manutenção  
de Piscinas - 2021

APP news   17
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Todos os anos, a EUSA (Federação Europeia de Asso-
ciações Nacionais de Piscinas e Spas) realiza um concurso 
de fotografia para celebrar o incrível trabalho desenvol-
vido pelos membros de cada Associação Nacional, em 7 
áreas diferentes: piscinas interiores, exteriores, piscinas 
cobertas, spas, hidromassagem, piscinas com coberturas 
automáticas e fotografias noturnas de piscinas.

A cada ano a cerimónia de entrega desses prémios rea-
liza-se numa exposição de Piscinas e Spas diferente. A 
próxima entrega de prémios será realizada na Global Pis-
cine Europe, em Lyon, França, em fevereiro de 2021. Mais 
detalhes sobre a cerimónia serão anunciados pela EUSA 
em breve.

A última cerimónia foi realizada em Colónia, na Ale-
manha, e premiou os vencedores da edição 2019 do con-
curso de fotografia.  

A APP, recebeu mais de 15 fotografias para participar nos 
Prémios Europeus de Piscina 2020. 

As empresas membros da APP enviaram mais de 15 indi-
cações válidas para a edição de 2020 desses prémios que 
reconhecem as melhores piscinas e spas da Europa. 

As empresas portuguesas candidatas a vencer em uma ou 
mais das 7 categorias do prêmio são (por ordem alfabé-
tica):

# Cristal Construções 
# Marpic 
# Visões d´Água

A APP agradece desde já a participação destas empre-
sas, em particular, neste concurso pois acreditamos ser 
importante não só para a sua promoção como para a dig-
nificação do setor. 

Prémio Europeu Anual de Fotografia 
de Piscinas

APP news18
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10 motivos para ser Associado da APP 
Se é um profissional de piscinas conheça todas as vantagens em se tornar associado da APP. Mais informações e ficha de ins-
crição disponível no site da APP.

01 É a associação representativa dos setores da “Piscina e Spa” em Portugal.

02 Aposta em novas ideias, na inovação, na tecnologia e na implementação de conhecimento e boas práticas aos seus associa-
dos, através da formação dos seus Cursos Profissionais de Especialização Técnica de Manutenção de Piscinas.

03 É uma associação com empresas consolidadas no continente e regiões autónomas com as quais se podem estabelecer 
relações frutíferas.

04 Promove encontros institucionais com vista à elaboração de protocolos destinados a tratar aspetos relacionados com a for-
mação e trabalho a desenvolver para o estabelecimento de um quadro regulamentar para as “Piscinas” que ainda não existe.

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

06 Apoia um sistema de livre iniciativa e de economia de mercado enquanto promove a ética, qualidade e boas práticas no 
setor.

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

08 Conta com uma comissão técnica de consultoria, criada pelo empenho voluntário de técnicos que nos transmitem conhe-
cimentos profissionais em benefício do sector.

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

10 Porque uma empresa isoladamente não funciona, mas frutifica dentro do contexto empresarial em que está inserida.
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Av. Eng. Arantes e Oliveira, 3 R/C | 1900-221 Lisboa
Tel.: 211 934 140 - geral@apppiscinas.pt - www.apppiscinas.pt
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A Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD) tem o grato prazer 
de anunciar a realização do XXI Congresso Nacional de Gestão do Desporto e o 
IV Congresso Ibérico, em parceria com a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, 
que terá lugar dias 26 e 27 de novembro de 2020, no Axis Vermar conference and 
Beach Hotel, Póvoa de Varzim.

O Congresso anual APOGESD constitui uma marca ao ser-
viço da Gestão do Desporto, tendo a sua 1ª edição em 1996. 

O Congresso XXI, realizar-se-á em simultâneo com o IV 
Congresso Ibérico da Gestão do Desporto, com cooperação 
da FAGDE (Federação das Associações de Gestão do Des-
porto de Espanha). O facto de neste momento existirem 
muito boas relações entre a APOGESD e a FAGDE, fruto de 
uma dinâmica muito especial conseguida com a presidência 
de Eduardo Blanco, catapultou a realização do mesmo.

O tema eleito para este congresso é TENDÊNCIAS DA GES-
TÃO DO DESPORTO: NO SETOR PÚBLICO, PRIVADO 
E SOCIAL, onde se irá procurar refletir e debater entre ges-

tores, investigadores e decisores, aos mais variados níveis, as 
tendências futuras da intervenção do gestor desportivo face às 
mudanças socias, económicas e organizativas das instituições 
públicas,  privadas desportivas e de índole social.

As mudanças que temos vindo a assistir em todo o mundo, 
agravadas ainda pela pandemia Covid19 que temos viven-
ciado, torna as intervenções do gestor do desporto, cada 
vez mais complexas, exigindo, para a sua resolução, conhe-
cimentos cada vez mais específicos, bem como a eficiente 
articulação de esforços entre diferentes áreas de conheci-
mento. É importante promover a discussão técnica, legisla-
tiva e científica. Assim, consideramos como objetivos deste 
congresso: 

Direção da APOGESD
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• Contribuir para a atualização e difusão do conhecimento 
técnico-científico no âmbito dos vários setores de atuação: 
público, privado e social;

• Possibilitar permuta do saber entre profissionais, investi-
gadores e alunos de diferentes instituições;

• Avaliar as tendências que a gestão do desporto aparenta 
assumir no futuro;

• Estimular a interação entre os gestores do desporto, dos 
vários níveis de atuação e em particular entre os elementos 
da APOGESD E FADGE;

• Fomentar o aprimoramento contínuo e atualização do 
gestor do desporto;

• Divulgar as boas práticas no âmbito da Gestão do Des-
porto.

A Comissão Organizadora do XXI Congresso procurou, 
mais uma vez, selecionar um local atrativo para a realização 
do evento – PÓVOA DE VARZIM - que é uma cidade com 
um Fantástico Festival Internacional de Música (vai na 42ª 
edição, com o melhor festival literário do país e referên-
cia mundial o “Correntes de Escritas” (21 edições), cidade 
amiga do ambiente, com praias galardoadas com bandeiras 
azuis, cidade com Casino e excelente gastronomia assente 
nos “Sabores Poveiros” e para além de outras virtudes,  na 
Póvoa de Varzim, o Desporto assume função nuclear na 
concretização do projeto que faz da cultura e do lazer o 
principal vetor estratégico de desenvolvimento do municí-
pio. A junção de todas estas condições capazes de (re)unir 
os gestores de desporto num espaço muito aprazível levou a 
organização a optar por aceitar a candidatura desta cidade.

Este ano o Congresso realizar-se-á sob um formato hibrido: 
presencial e por videoconferência. Poderemos ter que pro-
ceder a ajustamentos se a tanto nos obrigar a evolução da 
atual pandemia.

O Congresso continuará com uma parte dedicada a comuni-
cações livres(1) e cursos de formação (2).

A presença de participantes no Congresso é de todo funda-
mental, pois com a sua presença procuramos mantermo-

nos na vanguarda da gestão do desporto, com novas ideias, 
novas opiniões, novas práticas, novas pesquisas e novas ten-
dências, assim como permitir estabelecer contatos com os 
especialistas e colegas com os mesmos interesses, podendo 
aceder a um oceano de conhecimentos, experiências e boas 
práticas.

As Comissão Organizadora e Científica, asseguram e res-
ponsabilizam-se para que este congresso seja mais uma 
marca para a valorização do gestor do desporto, da gestão 
do desporto e do desporto ibérico. A participação de todos é 
o aspeto fundamental para o sucesso desta iniciativa.

Dimas Pinto, Presidente da Direção da APOGESD 

(1) e (2) - Ver toda a informação em www.apogesd.pt
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Ciclos de Video-Conferências

A Pandemia provocada pelo Covid-19 veio trazer momen-
tos conturbados para a humanidade e por isso também para 
as organizações em geral e para as organizações desportivas 
em particular. A APOGESD que se assume como espaço de 
encontro e troca de ideias entre gestores de desporto, local 
de disponibilização de informação importante para ação 
eficaz na área, promoveu três ciclos de conferências. 

O I Ciclo, constituído por 6 Video-Conferências realizadas 
á segunda feira, iniciou-se no dia 13 de Abril e foi concluído 
no dia 18 de Maio. Todas as vagas de cada sessão alcançaram 
o limite máximo o que confirma a necessidade de partilha de 
conhecimentos nas áreas da Gestão Desportiva:

• Gestão da Crise nas Organizações.

• O Estado de Emergência e o Movimento Associativo (Clu-
bes).

• A Visão dos Académicos da Gestão do Desporto no 
Estado de Emergência.

• Os Eventos Desportivos e o Estado de Emergência.

• A Gestão da Atividade Física e os Municípios.

• Instalações Desportivas – Qual o seu Futuro?.

• Este ciclo contou também com uma Video-Conferência 
ESPECIAL com o Presidente do Instituto Português de 
Desporto e Juventude, IPDJ – Vítor Pataco.

O II Ciclo, constituído por 4 Video-Conferências, decorreu 
no mês de junho e teve como objetivo principal manter este 
movimento de partilha de informação e conhecimento. Mais 
uma vez, todas as vagas de cada sessão foram preenchidas e os 
seus participantes puderam assistir aos seguintes temas:

• Smart Cities e o Desporto.

• E-Sport – Uma Realidade.

• Promoção da Atividade Física, Bem-estar e Saúde.

• Federações Desportivas em Tempos de COVID-19 – 
esta sessão mereceu a atenção do Jornal O Público, por 
terem estado presentes os Presidentes das Federações Por-
tuguesas de Natação, Andebol, Ciclismo e Canoagem: 
https://www.publico.pt/2020/06/22/desporto/noticia/
federacoes-lamentam-ausencia-politicas-revitalizacao-
desporto-1921530.

O III Ciclo, constituído por 3 Video-Conferências, deco-
rreu no mês de Julho e teve como principal objetivo abordar 
tópicos ainda não partilhados nas sessões anteriores. Cada 
sessão manteve um bom número de participantes que pude-
ram assistir aos seguintes temas:

• Como formar o Perfil Académico do Gestor Desportivo.

• Bem Estar e Atividade Física nos Campus Universitários: 
Propostas e Abordagens.

• Liderança do Desporto no Feminino.
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Formação Online

A APOGESD, durante o tempo de confinamento obriga-
tório, lançou também duas Formações Online acredita-
das pelo IPDJ para Técnicos de Exercício Físico, Diretores 
Técnicos e Treinadores Desportivos. 

A primeira constituída por quatro módulos:

• Inovação no Desporto 
Formador Gastão Sousa – Docente do ISMAI  
e ex-Presidente da APOGESD.

• A Liderança das Organizações Desportivas 
Formador Rui Lança – Diretor das Modalidades 
Amadoras do Sport Lisboa e Benfica.

• A Gestão da Qualidade em Eventos e Instalações 
Desportivas. 
Formador Fernando Parente – Vice-Presidente da 
APOGESD e Responsável pelo projeto Healthy 
Campus da FISU.

• O Gestor de Desporto e a Ética Profissional. 
Formador Alexandre Mestre – Advogado de Direito 
Desportivo - UEFA.

E a Segunda Formação constituída por 3 módulos:

• Gestão de Projetos Desportivos – da Teoria à Prática 
Formador Alan Ferreira.

• Gestão de Recursos Humanos nas Organizações 
Formador: Daniel Oliveira.

• A Gestão da Qualidade em Eventos e Instalações 
Desportivas. 
Formador: Bruno Avelar Rosa.

Momento atual do Desporto devido à 
Pandemia 

A Associação Portuguesa de Gestão de Desporto tem 
estado atenta ao desenvolvimento e abordagens da 
Direção-Geral de Saúde para que seja possível divulgar, 
o mais rápido possível, todas as recomendações da área 
do desporto emitidas por essa entidade, entre todos os 
interessados da Gestão do Desporto.
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Formação Online – em parceria

Entre a APOGESD e a CM Viseu, concretizou-se uma 
parceria onde foi possível realizar 4 Formações Online 
destinadas à população dessa cidade e a todos os interes-
sados de Gestão Desportiva com os temas:

• O Conceito SMART em Clubes Desportivos.

• Desporto e Sustentabilidade Ambiental.

• A Gestão de Eventos e da Qualidade no Desporto.

• A Organização e Gestão de Academias de Formação 
Desportiva.

Outra parceria realizada pela APOGESD, foi com a Fede-
ração Portuguesa de Canoagem e tivemos a oportunidade 
de realizar duas formações abordando as áreas de Organi-
zação de Clubes Desportivos e da Fiscalidade no Desporto.

Nova parceria
A APOGESD estabeleceu um protocolo com o Grupo 
IGOID - Grupo de Investigação na Gestão de Organi-
zações e Instalações Desportivas da Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, no sentido de disponibilizar aos nossos 
associados uma via de formação superior no âmbito da 
nossa missão: “valorização do Gestor do Desporto, da 
Gestão do Desporto e do Desporto”, através do acesso aos 
cursos a seguir apresentados. 

Os interessados que queiram realizar o(s)curso(s) e que 
façam a sua inscrição através da APOGESD, poderão usu-
fruir da parte da APOGESD das seguintes regalias:

• Gratuitidade da quota de sócio da APOGESD, durante 
um ano;

• Envio, via CTT, dos seguintes livros (salvo rotura de 
stock): 

- “Maia Saudável”.

-“O Jovem Futebolista da Maia”.

- “MEDE - Modelo de Excelência no Desporto”.

- “Como ganhar usando a Cabeça”.

- “6ª Congresso Nacional de Gestão de Desporto”.

- “Código Mourinho”.

- “Messi, Falcao, Cristiano Ronaldo”.

- “Albino Maria - Um Prémio ao Desporto”.

- “Revista Portuguesa de Ciências do Desporto - 9º Con-
gresso Nacional/ 1º Internacional de Gestão de Des-
porto”.

Assim, convidamos todos os interessados a consultarem 
os dois cursos online disponíveis, com direito a ECTS:

• Adaptação da Gestão de Segurança no Âmbito Despor-
tivo à nova normalidade - Inscrições a partir de 7 de set-
embro: https://cagsa-1.posgrado.uclm.es/default.aspx.

• Liderança Estratégica no Desporto - Inscrições a par-
tir de 7 de Setembro: https://clzed-1.posgrado.uclm.es/
default.aspx.

Em caso de dúvida, contacte-nos: apogesd@apogesd.pt.
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TRATAMENTO DA ÁGUABOMBAS FILTROS ROBÔS BOMBAS DE CALORILUMINIÇÃO

A sua serenidade é a
nossa prioridade.

LÍDER EM EQUIPAMENTOS 
PARA PISCINAS

Ao inovar constantemente, a HAYWARD® oferece-lhe 
a maior gama de produtos Premium do mercado.

PARCEIRO EMPENHADO 
NO SERVIÇO AOS SEUS CLIENTES
A HAYWARD® tem um único objetivo: fazer da piscina 
um experiência única, simples e sem constrangimentos.
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Element
A SC Fitness vai lançar no mercado de Fitness em Portugal 
o primeiro ginásio do semento Budget. São 8 áreas de treino, 
aulas exclusivas por apenas €2,99/semana, em horário livre, 
sem fidelização e com 100% satisfação garantida ou reem-
bolso. Os 2 primeiros clubes abrem já a 1 setembro, em Gaia 
e no Parque das Nações

Franchising Português Personal20 Abre Nova 
Unidade em Lisboa 
A Personal20, franchising especializado em fitness com base 
na tecnologia da Electroestimulação Muscular, abriu uma 
unidade em Braga, no mês de junho e, acaba de assinar 
um novo contrato para a abertura de mais um franchising 
que ocorrerá em setembro de 2020, em Lisboa – Parque 
das Nações. O grupo tem prevista mais uma abertura para 
outubro, em Oeiras.

Balance Company
A Balance Company tem 17 clubes Fitness Factory e 2 
Balance Club em funcionamento. Até final de 2020 está pre-
vista a abertura de mais 9 clubes: um Balance Club no Lumiar 
(Fitness Club Boutique) e mais 8 Fitness Factory (Barcelos, 
Braga, Valongo, Oliveira Hospital, Lamego, Peniche, Setubal e 
Seixal) sendo 4 destes o resultado de reconversões de antigos 
clubes. Neste momento, a companhia está empenhada em 
ajudar Clubes a sobreviverem a este período difícil através de 
um modelo simplificado de entrada na rede!

Franchising Powered by Solinca
Num momento em que o mercado do Fitness vive uma 
crise sem paralelo, a Solinca criou um modelo de Fran-
chising que visa dar a oportunidade a qualquer operador 
independente de crescer de forma desproporcional no seu 
mercado local, gerando procura através de visibilidade em 
rádio e televisão, bem. como com parcerias promocionais 
com o Cartão Continente ou a Galp. O compromisso de 
crescimento conjunto traduz-se também no modelo de 
negócio, assente nos sócios incrementais que forem anga-
riados pela parceria.

Kalorias Marco Canaveses
Dia 28 de agosto, o Grupo Kalorias, inaugurou em Marco de 
Canavezes, o seu 12º Clube com a presença do Presidente e 
Vice-presidente da Portugal Activo. Até ao final do ano, irão 
abrir mais duas unidades, Braga e Coimbra, totalizando 14 
Clubes para a Cadeia.

FIT IT Clube
O FIT IT Clube abriu portas ao público no passado dia 1 
de setembro. O clube, que conta com mais de 2500m2 de 
espaço de treino, distingue-se não só pela dimensão das suas 
instalações, mas essencialmente pelo serviço diferenciador 
que pretende prestar aos seus utilizadores. Conta com uma 
equipa de profissionais especializados com elevado know-
how no Sector do Fitness e com equipamento de referência 
no mercado. 

Notícias nacionais

Selo de Qualidade “Healthy and Safe”

Com a retoma da atividade económica do Sector do Fitness 
e Saúde, a Portugal Activo |AGAP criou o Selo de qualidade 
“Healthy and Safe” para distinguir os Clubes que assegurem 
o cumprimento das normas emitidas pela Direção Geral de 
Saúde.

Todos os Clubes de Fitness e Saúde associados, poderão 
solicitar o Checklist, onde declaram por sua honra cumprir 
todas as recomendações da DGS.

O Selo é enviado via correio e online, de forma a poder ser 
utilizado fisicamente e em todas as plataformas de comuni-
cação do Clube.

Esta medida pretende ter uma ação pedagógica junto dos 
Clubes, transmitindo as recomendações da Direção Geral de 

Saúde e incentivando as boas práticas, assim como promo-
ver o Sector do Fitness como responsável e seguro junto da 
população em geral. 

Em www.portugalactivo.pt disponibilizamos a lista de todos 
os Clubes Associados que já possuem o Selo de Qualidade 
Healthy & Safe. Já são mais de 400 os Clubes de Fitness em 
Portugal com a distinção Healthy & Safe! 
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Neste ano de 2020 fomos surpreendidos por uma situação completamente anómala, através de um inimigo dissimulado e 
invisível, o Covid-19, que está a devastar-nos de forma arrasadora.

Nunca, em nenhum dos cenários macro-económicos e sociais anteriores, qualquer um de nós poderia prever uma catástrofe 
económica com estas dimensões para o nosso Sector e economia global. 

Apesar termos revelado sermos um Sector apetrechado com excelentes recursos humanos, estarmos preparados para dar 
respostas imediatas com efi cácia aos problemas que nos foram sendo colocados, é com grande apreensão que vislumbramos 
o futuro do nosso Sector.

Nos próximos tempos, há dois factores decisivos para a retoma. Em primeiro lugar, será a forma como decorrer o arranque do 
próximo ano lectivo. Se a tendência for a normalização do mesmo, estão desta forma, criadas as condições para que a nossa 
economia possa reatar.

O segundo factor, são os apoios específi cos que o Governo possa atribuir, ou não, ao nosso Sector, de certeza, um dos mais 
fragilizados do nosso País. As perdas nesta área de actividade estão a níveis nunca antes verifi cados. Na comparação homóloga 
com o ano transacto, a facturação deste ano, a partir de Março, é inferior em 70%. Só com apoios musculados por parte do 
Governo, é que acreditamos que os 1.300 Clubes de Fitness em funcionamento, os mais de 17.000 postos de trabalho directos 
e os cerca de 30.000 indirectos, possam ser mantidos no próximo ano.

O papel dos Clubes de Fitness & Saúde é demasiado importante para o bem-estar e saúde dos Portugueses, para que não haja 
da parte dos decisores políticos, fi nalmente, o reconhecimento do trabalho que todos os que fazem parte deste Sector têm 
vindo a realizar na promoção e desenvolvimento do exercício físico.

Sem uma população activa e saudável, nunca seremos uma nação da linha da frente e com futuro. São estes momentos de 
grande ruptura que poderão, de uma vez por todas, alterar o status quo da inactividade portuguesa e caminharmos defi nitiva-
mente para sermos um País com cidadãos saudáveis.

O Covid-19 teve o “mérito” de enaltecer o valor do exercício físico. É necessário por isso, que o Governo tome medidas con-
sequentes. Nós, Fitness & Saúde, fazemos parte da solução, contribuindo para o reforço do sistema imunitário de todos os que 
treinam nos Clubes. Esperamos assim, que cada um na sua área de intervenção, faça a sua parte naquilo a que lhe diz respeito, 
no sentido de sermos cada vez mais saudáveis.

José Carlos Reis, Presidente Portugal Activo

Um Tsunami não anunciado…
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Portugal activo na praça da alegria (rtp) 
De 14 de abril a 2 de julho a Portugal Activo marcou pre-
sença no programa Praça da Alegria, na RTP, com aulas 
de Fitness em Direto. Foram 3 meses de grande dedicação 
da Professora Sara Amorim, a quem agradecemos o seu 
empenho e boa disposição ao longo de todos os programas! 
Muito obrigado à RTP e em especial aos grandes apresenta-
dores  Jorge Gabriel e Sónia Araújo por participarem nesta 
jornada de atividade física tão importante para quem está 
em casa!

Dia internacional dos museus 
No Dia Internacional dos Museus, 18 de maio, a Portugal 
Activo esteve no Museu do Desporto, no Museu Nacional 
Soares dos Reis e no Palácio Nacional da Ajuda a transmitir 
aulas de Fitness online para todo o País.  

Campanha #salvar o fitness
A Portugal Activo lançou a campanha “Salvar o Fitness”, que 
difundiu vídeo de afirmação do Sector, no sentido de alertar para 
a necessidade de medidas de apoio específicas para o Fitness. 

Campanha #seguro para treinar
A campanha “Seguro para Treinar” reuniu vídeos da reaber-
tura dos Clubes, demonstrando a preocupação de aplicar 
todas as medidas emanadas pela DGS, e ainda testemun-
hos de figuras públicas que, após a reabertura dos Clubes 
regressaram aos treinos e elogiam as boas práticas do setor, 
incentivando o retorno dos demais clientes.

Be active hour
No sábado, 30 de maio, às 16h00, a campanha #BEACTIVE 
HOUR reuniu a Europa para celebrar o papel vital que a 
atividade física tem no bem-estar pessoal, físico, mental e 
social durante o período de crise.

Foi uma hora de atividade física simultânea em toda a 
Europa, dinamizada por diversas entidades, incluindo os 
Clubes de Fitness de Portugal!

Inauguração dos novos escritórios
A Portugal Activo mudou os seus escritórios para Lisboa, 
Rua Rodrigo da Fonseca, 56 Cave 1250-193 Lisboa, para 
um espaço com melhores condições para os Colaborado-
res. Podemos agora oferecer gratuitamente a todos os Asso-
ciados, Parceiros e Patrocinadores, um local de reuniões 
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e/ou formação com 24 lugares sentados e meios audiovi-
suais.  Sempre que necessitarem, entre as 9h e as 18h de 
segunda a sexta-feira, poderão utilizá-lo, bastando fazer 
marcação prévia. 

Foi com orgulho e gratidão que tivemos na abertura do 
espaço, o Senhor Secretário de Estado do Desporto e da 
Juventude, Dr. João Paulo Rebelo e o Presidente e a Vice-
Presidente do IPDJ, Drs. Vítor Pataco e Sónia Paixão.

Estudo de Mercado “O impacto do COVID no  
1º semestre de 2020”
A Portugal Activo (AGAP) realizou um questionário para 
obtenção de dados concretos sobre a quebra de actividade 
no primeiro semestre de 2020 no Sector do Fitness e Saúde 
em Portugal. O objetivo foi de conseguir uma perspetiva do 
mercado relativamente:

À Quebra de faturação;

À Quebra de frequência dos Clubes;

Ao Investimento destinados à adaptação das instalações às 
medidas da DGS e;

Ao Serviços complementares.

Estudo de Mercado “A Perspetiva do Cliente”
A Portugal Activo desenvolveu um questionário para ava-
liar a perspetiva dos clientes dos Clubes de Fitness. Com a 
ajuda dos associados foi difundido pelos clientes de todo o 
país. Os resultados forneceram informação extremamente 
importantes para a uma tomada de decisão informada por 
parte dos gestores.  

Webinars
2020.05.20 A importância dos fornecedores no pós-pandemia

2020.05.27 A importância do exercício na Prevenção e tra-
tamento da doença

2020.06.03 Estratégias Comerciais e Vendas na Nova Nor-
malidade

2020.06.09 Reabertura dos Clubes de Fitness

2020.06.17 A Retoma das Piscinas

2020.07.15 O papel do Exercício Físico na Saúde Mental

2020.07.22 A importância do Exercício na Promoção da Saúde

Veja ou reveja os conteúdos em www.portugalactivo.pt
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Equipado com diversos espelhos de água, 
Spa & Health Club, o hotel O Alambique 

de Ouro é uma conceituada unidade 
hoteleira localizada na beira interior 

de Portugal. Com o objetivo de alargar 
a sua oferta, nomeadamente para o 

cliente “família”, o complexo hoteleiro 
inaugurou este ano uma nova piscina 

infantil com um plano de água de 640m2 
e diversos jogos de água. O projeto foi 

desenvolvido com a colaboração da SCP/ 
Welness Expert e tem capacidade para 

100 crianças em simultâneo, pontuando 
pela sua atratividade visual, dinamismo no 

movimento de água e segurança para os 
utilizadores.

NOVA  
PISCINA INFANTIL  

NO ALAMBIQUE  
DE OURO

Por: Departamento Técnico SPC Portugal 
Fotografias: SCP Portugal
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O Hotel “O Alambique de Ouro”, é uma Unidade 
Hoteleira de referência na região do Fundão, Cova 
da Beira, com mais de 20 anos de experiência na arte 
de bem acolher e servir os visitantes em estadias de 
lazer ou negócios.

O leque de serviços permite que neste Complexo 
Hoteleiro seja possível a realização de estadias nos 
mais diversos âmbitos, já que as suas valências vão 
desde uma grande área de lazer com diversos espe-
lhos de água, Spa & Health Club, modernas e fun-
cionais salas de reunião e eventos e um restaurante 
considerado uma referência gastronómica na região.

No âmbito de alargar a oferta aos clientes do hotel e 
pensando no cliente “família” foi decidido acrescen-
tar um plano de água para crianças, com diversos 
jogos de água. Para tal após estrita colaboração entre 
a gerência do hotel, a empresa Cenário Perfeito e 
a SCP foi desenvolvido um projeto, para o espaço 
existente, com o objetivo de suportar cerca de 100 
crianças em simultâneo, ser visualmente atraente, 
com muito movimento de água e seguro para os 
utilizadores.

O espaço escolhido, situa-se no seguimento dos 
planos de água (piscinas) exteriores existentes de 
forma a que toda a família possa usufruir do espaço 
sem grandes deslocações. Junto deste novo plano 
de água, também foi projetado um novo e divertido 
amplo parque infantil. 

As diversões aquáticas, com o tema “Mar”, foram 
selecionadas de forma a permitir que crianças dos 5 
aos 12 anos se possam divertir em total segurança, 
num plano de água com cerca de 640 m2 de for-
mas irregulares tipo praia, até uma profundidade 
máxima de 40 cm, com muito movimento de água 
por todo o plano de água.

De forma a suportar a fi xação de todas as diversões 
aquáticas e a passagem de centenas de metros de 
tubagens, a piscina foi construída em betão proje-
tado, com fundo reforçado.

030_034_INSTALAÇÕES_Piscina_Alambique de ouro.indd   31030_034_INSTALAÇÕES_Piscina_Alambique de ouro.indd   31 29/09/2020   11:36:3729/09/2020   11:36:37



INSTALAÇÕES32

030_034_INSTALAÇÕES_Piscina_Alambique de ouro.indd   32030_034_INSTALAÇÕES_Piscina_Alambique de ouro.indd   32 29/09/2020   11:36:4029/09/2020   11:36:40

33INSTALAÇÕES

FICHA TÉCNICA 

Designação: Hotel Alambique de Ouro

Data da inauguração/abertura/reabertura: 18 de agosto de 2020

Ficha técnica: construção

Promotor da obra: Hotel Alambique de Ouro

Projeto de arquitetura: Arquitº Ricardo Campos / Engº 
Domingos Coxo

Empresa construtora: Cenário Perfeito, Lda.

Projeto de execução: SCP / Cenário Perfeito, Lda.

Direção de obra: Paulo Subtil (cenário Perfeito, Lda.)

Construção das piscinas: Cenário Perfeito, Lda.

Data de início da obra: 17 de setembro de 2019

Data de conclusão: 14 de agosto de 2020

Entrada em funcionamento: 18 de agosto de 2020

Área total de construção: Plano de água 640 m2, Área total de 
implantação 2.500 m2

Orçamento global:

Caracterização das instalações aquáticas quando existentes

Piscinas (cada tanque):

Profundidade: Profundidade máxima 40 cm com 
entrada em praia.

Plano de água (área)/Volume: 640 m2 / 130 m3

Lotação (instantânea/diária): 100 a 120 

Temperatura da água: Sem aquecimento

Tratamento da água: Controlo e doseamento automático 
de cloro e pH

Ficha técnica: equipamentos das zonas aquáticas

Equipamentos das piscinas (especificar os casos distintos):

Revestimento: Aquabright

Tratamento da água: Avady

Filtração: Hayward / Pentair

Bombas e tubagens: Aquaram / Saci / Hayward
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PROFESSIONAL
ALLSTARS

SOLUTIONS

Água cristalina.
Eliminamos manchas.

Recuperamos águas verdes em 5 horas.
Acabamos com qualquer variedade de algas.

Acabaram-se os insetos.
Selamos fugas.

Facilita a manutenção da piscina.

Disfruta sem limites.

Solicite-nos mais informação
Tel. (+351) 919 20 30 30   Paulo Santos            Tel. (+351) 919 40 50 30   José Mestre

www.behqsl.com
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O revestimento escolhido foi “Aquabright” de várias cores, 
permitindo dar ao plano de água uma maior alegria e 
podendo adaptar-se ao formato da piscina sem cortes ou 
quebras, conforme o projeto.

Como diversões aquáticas, foi colocado uma torre de esco-
rregas, com cerca de 10 metros de altura total, fabricada em 
estrutura de ferro galvanizado de alta resistência e 5 escorre-
gas aquáticos, fabricados em fibra de vidro e poliéster, assim 
como diversos jogos de água inseridos na torre, com cente-
nas de m3/h de caudal de água constante. Toda a zona infe-
rior da torre tem vedações próprias de forma a evitar que as 
crianças circulem por baixo desta e se possam magoar. Para 
as zonas de menor profundidade foram colocados 20 jogos 
de água, “Water Spray”, incluindo 3 cogumelos de 2 metros 
de diâmetro e vários jatos de água, movimentando mui-
tos m3 de água. Na zona de praia, foram colocados jets no 
fundo da piscina para dar movimento de água nesta zona.

A alimentação de água para a torre de escorregas e para os 
jogos de água, é assegurada por 3 bombas de grande caudal, 
controladas com variadores de velocidade. Todas as aspi-
rações de água para os sistemas de bombagem, incluindo o 

sistema de filtração, foram dimensionados e colocados em 
locais sem acesso aos utilizadores, totalmente seguros, sem 
risco de aprisionamento de uma criança.

Foi tomado em consideração, um sistema de circulação, 
filtração e tratamento de água que garantisse uma qualidade 
de água excelente, mesmo com a presença de mais de 100 
pessoas em simultâneo durante várias horas. Para isso o 
sistema de filtração é composto por 5 bombas de velocidade 
variável de alta performance e de alta eficiência energética e 
5 unidades de filtros de alto rendimento, com média filtrante 
de vidro, podendo trabalhar todos em simultâneo ou alter-
nadamente em períodos de menor utilização. A circulação 
de água é feita com injetores de fundo e recolha em cerca de 
70 metros de caleira oculta, com capacidade para absorver 
grandes caudais. Como tratamento químico, foi colocado 
um painel de controlo de cloro e pH com célula ampero-
métrica.

Como resultado final, conseguiu-se criar uma área para 
crianças de grande dimensão, divertida, energeticamente 
eficiente, com cores atrativas, que criam uma maior valia e 
diferenciação a esta unidade hoteleira.
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Num ano atípico para a economia 
mundial, o Victoria Sport & Beach 

Hotel acaba de ser distinguido com 
o prémio Travellers Choice 2020, do 

Tripadvisor. Esta unidade tem-se 
afirmado no panorama nacional e 

internacional devido às excelentes 
condições para a prática do desporto, 

onde se destacam o campo de Futebol 
e a pista de Atletismo, mas também os 
seus courts de Ténis e Padel, o sempre 

requisitado ginásio ou até mesmo as 
relaxantes piscinas.

VICTORIA SPORT 
& BEACH HOTEL: 

ESPECIALIZAÇÃO 
NA ATIVIDADE 

DESPORTIVA

Por: Redação Piscinas e Instalações Desportivas Hoy 
Fotografias: AP Hotels & Resorts
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Rodeado de pinhal e mar, o Victoria Sport & Beach é 
um aparhotel localizado entre Albufeira e Vilamoura, 
a apenas 800 metros da famosa praia da Falésia. Ele-
gante e moderna, esta unidade hoteleira oferece uma 
vasta panóplia de equipamentos desportivos, em 
constante contacto com a natureza.

Renovado em 2018, o hotel encontra-se implantado 
numa área tranquila, rodeada de pinhal. Vocacionado 
para famílias disponibiliza um total de 121 aparta-
mentos, com 1 e 2 quartos, incluindo cozinha devida-
mente equipada, todos com varanda ou terraços. 

Para entretenimento e lazer, o hotel apresenta uma pis-
cina para adultos e outra para crianças, bem como um 
jacuzzi exterior e uma piscina Splash para crianças. 
Um clube infantil devidamente equipado e supervisio-
nado está acessível apenas no período do verão.

O restaurante Podium, com capacidade para 90 pes-
soas, é um espaço gastronómico a não perder, com 
uma oferta de cozinha nacional e internacional, 
enquanto o Bar Victoria localiza-se junto à piscina. 
De salientar ainda uma sala multiúsos, com capaci-
dade até cem pessoas, munida de luz natural e meios 
audiovisuais.

Mas o que diferencia este luxuoso aparthotel dos 
demais concorrentes são as suas infraestruturas des-
portivas, ímpares em Albufeira, tornando-o no local 
ideal para a prática do desporto, mas também para 
relaxar tendo em conta a sua inserção natural.
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Prémio Travellers Choice
E num ano que tem sido difícil para a economia, face 
à pandemia que prolifera por todo o Mundo, e onde o 
turismo é um dos setores mais afetados, eis que a AP 
Hotels & Resorts, cadeia hoteleira que pertence ao grupo 
Madre, recebeu um novo prémio de reconhecimento da 
sua qualidade, desta vez referente ao seu Victoria Sport 
& Beach Hotel, que foi distinguido com um dos prémios 
Travellers Choice 2020, do Tripadvisor.

Estes prémios são os únicos galardões anuais da indús-
tria do turismo baseados em milhões de avaliações e 
opiniões de viajantes de todo o mundo, refletindo “o 
melhor dos melhores” no que respeita ao serviço, à 
qualidade e à satisfação do cliente, desde hotéis e aloja-
mentos a destinos, atrações e até marcas e produtos. O 
prémio Travellers Choice distingue não só as escolhas 
populares, mas também aquelas que fazem com que os 
viajantes voltem.

Gustavo Pedro, diretor do Victoria Sport & Beach, afirma 
que o “hotel é ideal para quem procura descansar e relaxar 
junto à praia, bem como para aqueles que desejam desfru-
tar de dias ativos com diferentes atividades físicas”. 

Por isso, prossegue, “apostamos constantemente na mel-
horia dos nossos serviços e é esse empenho que nos per-
mite adquirir estes prémios, atribuídos pelos nossos hós-
pedes”.

Equipamentos desportivos em destaque
O Victoria Sport & Beach Hotel apresenta uma série de 
equipamentos desportivos que proporcionam a prática 
privilegiada de desporto a quem se desloca a Albufeira, 
seja para profissionais mas também para o turista que se 
encontra de férias ou apenas em lazer.

Assim, podemos encontrar um campo de Ténis com piso 
em relva sintética, com medidas de 23,77m por 10,97m 
(área válidas duplas) por 8,23m (área válida simples). De 
realçar que a altura da rede é de 1,06 metros. 

Dois campos destinados a Padel, com piso em relva sin-
tética, com medidas de 20m por 10m, complementam a 
oferta a este nível, sobretudo para quem faz deste desporto 
uma atividade comum.
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Para a prática de Atletismo, a unidade hoteleira disponi-
biliza uma pista de corrida com quatro corredores de 400 
metros e ainda seis corredores de 100 metros (um lado).

A pista foi construída com recurso a piso Stobitan com 
espessura de 15 milímetros, encontrando-se certificado pelo 
IAAF - Associação Internacional de Federações de Atletismo, 
agora denominada de World Athletics (Atletismo Mundial), 
um organismo que gere o atletismo a nível mundial.

Este espaço inclui ainda setores para saltos em compri-
mento, altura e vara, bem como áreas para o lançamento 
de dardo, peso e disco. As marcações estão de acordo com 
as regras IAAF.

O campo de Futebol está assente em relva natural, com 
medidas de 50m por 100m, perfeitamente enquadrado 
nos tons verdes do pinhal. Totalmente renovado, convida 
à prática de uma das modalidades desportivas mais anti-
gas e de grande visibilidade nos tempos que correm.

À oferta não podia faltar o ginásio, remodelado no ano 
passado, com equipamentos de topo e indicados para a 
melhoria da condição física, áreas de repouso, sala de 
massagens, hidromassagem e crioterapia, sauna e banho 
turco, balneários masculinos e femininos. Destaque ainda 
para a prática de fitness, onde o cliente pode praticar car-
dio fitness, treino de força (máquinas e pesos livres) e 
treino funcional.

Acesso à Pista das Açoteias
Para a prática de running, a unidade hoteleira facilita o 
acesso à Pista Internacional de Corta Mato das Açoteias, 
um percurso de dois quilómetros, em piso de relva e terra 
batida para a prática de corrida e caminhadas. Também 
disponível está a estrada que liga o hotel a Vilamoura, 
num percurso de quatro quilómetros.

Há ainda vários trilhos no pinhal, na zona da praia da 
Falésia, perfazendo um total de 3,5 quilómetros. Para 
além disso, a praia tem uma extensão de cinco quilóme-

APRESENTAMOS A NOVA GAMA DE BOMBAS
 DE CALOR INVERTER DA CALOREX

Projetadas no Reino Unido, as novas bombas de calor calorex com tecnologia inverter 
garantem a temperatura correta da sua piscina optimizando o consumo energético ao 

mesmo tempo que o seu funcionamento silencioso lhe fará esquecer a sua presença.

Para mais informações do produtos Dantherm Group,
e-mail: informacion@dantherm.com e telefone: +34 91 661 45 00

 Duas vezes mais efi cientes que as bombas de calor on/off 
 Disponíveis com saídas superiores e laterais
 Refrigerante R-32 amigo do ambiente
 Maior faixa de potência de 8 a 25kW
 “Whisper Mode” super silencioso para uso diário
 Multifunção para confi gurar em modo aquecimento 

 calor/frio (apenas I-PAC) e arrefecimento
 Arranque suave
 Módulo Wi-Fi incorporado no intervalo I-PAC
 Projetado no Reino Unido

Para mais informações sobre o 

DA N T H E R M G R O U P
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Estrutura e revestimento
 em aço inoxidável 

resistente à corrosão
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Venha e descubra-a em www.poolex.fr/es
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Novo em 2020

INOVAÇÃO EXCLUSIVA DA POOLEX

¡ E o seu investimento inicial

amortizado
desde o 1º ano !*

DE POUPANÇA 
DE ENERGÍA*

PAINEL DE CONTROL  
DE COLOR DE GRADE FORMATO

CONEXÃO WI-FI 
PARA CONTROLO REMOTO

30%

COM MEGALINE FI VS 
BOMBA DE CALOR  ON/OFF

*Estimativa média baseada numa temporada 
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tros, ideal para caminhadas, corridas, treino livre ou até 
mesmo meditação.

Miguel Azevedo, chefe de vendas da área de desporto, 
explica que “no Victoria Sport & Beach Hotel pode encon-
trar novas instalações de treino e excelentes apartamentos 
para alojamento, onde os treinadores podem organizar 
os treinos para velocistas, saltadores e atletas de média e 
longa distância”. 

O interlocutor destaca que “o nosso novíssimo centro des-
portivo integra uma pista de atletismo de 400m, ginásio 
(216 m2) e uma área de recuperação com sala de massa-
gem, sauna e banho turco, 2 campos de padel e 1 campo 
de ténis”. 

Para além disso, Miguel Azevedo lembra que “o nosso 
campo de futebol com relvado natural, tem-nos permitido 
receber treinos e estágios desportivos de várias equipas 
nacionais e internacionais”. A título de exemplo, o res-
ponsável sublinha as presenças do Santa Clara, Vitória de 
Setúbal, FC Arouca, CD Mafra, GD Chaves, FC Twente, 
FFC Frankfurt, VFL Bochun, Al-Duhail, entre outras.

FICHA TÉCNICA

Designação: Victoria Sport & Beach

Propriedade e Gestão: AP Hotels & Resorts

Localização: Albufeira, Algarve

Data de remodelação: 2018

Equipamentos 
Desportivos:

- Ginásio, com equipamentos de topo e indicados para a melhoria da condição física, áreas de 
repouso, sala de massagens, hidromassagem e crioterapia, sauna e banho turco, balneários 
masculinos e femininos;

- Pista de Corrida, com 4 corredores de 400 metros e 6 corredores de 100 metros (um lado). Inclui ainda 
as práticas de salto em altura, vara e comprimento, assim como o lançamento de dardo, peso e disco;

- Campo de Ténis com piso em relva sintética, com medidas de 23,77m por 10,97m (área válidas 
duplas) por 8,23m (área válida simples). A altura da rede é de 1,06 metros;

- 2 Campos de Padel com piso em relva sintética, com medidas de 20m por 10m;
- Fitness, com cardio fitness, treino de força (máquinas e pesos livres) e treino funcional;
- Campo de Futebol em relva natural, com medidas de 50m por 100m;
- Acesso direto à pista Internacional de Corta Mato das Açoteias;
- Shotput;
- Piscina exterior de adultos e crianças;
- Piscina Splash para crianças;
- Kids Club (disponível de junho a setembro);
- Jacuzzi exterior;
- Parque Infantil.
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Localizado em Andorra, o Centro 
Termal Caldea foi inaugurado em 1994 

e é uma arrojada obra arquitetónica 
desenhada por Jean Michel Ruols. É o 
maior centro termal do sul da Europa 

e é extremamente popular entre os 
milhares de portugueses que visitam 

o Principado para férias de inverno. 
O spa inaugurou recentemente uma 

nova lagoa panorâmica suspensa a 
mais de 5 metros sobre o rio Valira, 

que constituiu mais um desafio 
arquitetónico e construtivo e que vem 

complementar a oferta de atividades 
aquáticas do Caldea e oferecer 

novas sensações e experiências aos 
visitantes.

NOVA LAGOA 
PANORÂMICA DE 

CALDEA: ÁGUA 
TERMAL SOBRE O 

RIO VALIRA

Por: Piscinas e Instalações Desportivas Hoy
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O Centro Termal de Andorra – Caldea foi inaugurado 
em 1994 e constitui um edifício de arquitetura singular, 
tendo sido desenhado pelo arquiteto Jean Michel Ruols. 
Com uma superfície que ronda os 42.745 m2, a infraes-
trutura está dividida em quatro zonas principais: Espaço 
Termolúdico, concebido para o entretimento familiar ou 
individual em águas termais; Inúu, situado no mesmo 
edifício e que é um espaço welness exclusivo para adul-
tos; Origenes, uma área com banhos exóticos de todo o 
mundo; e Likids, um spa de acesso exclusivo a crianças 
entre os 3 e os 8 anos.

O Centro Termal Caldea recebe anualmente cerca de 400 
mil visitantes e é o maior centro termal sul da Europa, 
sendo uma das principais atrações turísticas e de lazer 
do Principado de Andorra, destino de eleição dos portu-
gueses para férias de inverno e onde existe uma enorme 
comunidade de emigração nacional.

A mais recente atualização operada no empreendimento 
foi a construção de uma nova lagoa panorâmica, que 
constituiu um enorme desafio construtivo e estrutural 
pois está suspensa a mais de 5 metros sobre o rio Valira 
e possui um acabamento transparente, de modo a que 
os utilizadores possam desfrutar de um cálido banho de 
água termal com sensação de leveza em estar suspenso 
sobre as águas bravas do rio, que naquela zona tem uma 
grande corrente. O projeto é da responsabilidade do ate-
liê Naos Arquitectura com o apoio do arquiteto local 
Victor Blasi.
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Para conseguir o efeito de leveza e gravitação, des-
enhou-se uma piscina em forma de trapézio divi-
dida em dois níveis. O nível superior (tanque 1) está 
equipado com bancos com vários jogos de água e 
uma cascata. Este nível superior transborda através 
de um acrílico transparente sobre o nível inferior 
(tanque 2), no qual se situam os jatos de pernas e 
uma grande cascata. A maioria da lâmina de água 
do nível inferior está livre e é transparente tanto à 
frente como no fundo, podendo desfrutar-se das 
vistas sobre o rio Valira. Esta zona transparente 
tem a forma de uma proa triangular sobre o rio e, à 
noite, ilumina-se com luzes de espetro RGB, o que 
provoca um efeito espetacular ao combinar-se com 
a restante iluminação do edifício Caldea.

Jogos de água e massagens
A lagoa panorâmica integra-se funcionalmente com 
os restantes espaços do empreendimento, acrescen-
tando uma experiência especial ao conjunto aquá-
tico e demais espaços. Em termos de formato, segui-
ram-se as geometrias triangulares que caracterizam 
a arquitetura singular do edifício, integrando-se de 
forma natural no resto das complexas e atrativas 
formas que são a imagem simbólica do Caldea.

Os acabamentos da lagoa realizaram-se combi-
nando dois materiais, cerâmica de grande formato 
nas zonas opacas e acrílico de grande espessura 
(80-120 mm) nas zonas transparentes. Os acrílicos 
estruturais são materiais de grande complexidade 
técnica de produção, pois obrigam a condições tér-
micas e ambientais muito limitadas para se fazerem 
as soldaduras e as selagens que, posteriormente, vão 
garantir a adequada estanquicidade entre as peças. 
A estrutura que suporta o peso da lagoa panorâmica 
desenvolveu-se com vigas de aço profundo, apoia-
das sobre a estrutura de cimento do edifício.

Ao nível dos equipamentos, a piscina possui jogos 
de água e ar. Uma bomba de grande caudal com 
impulsos laterais no tanque superior permite gerar 
o transbordo para o tanque inferior. O tanque 1 
(superior) possui uma cascata de grande dimen-
são iluminada e injeções de água/ar subaquáticas 
na parede contrária ao metacrilato. Uma bomba 
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FICHA TÉCNICA

Projeto: Lagoa Panorâmica de Caldea

Localização: Escaldes-Engordany (Andorra)

Entidade promotora: Caldea

Arquitetura: Naos Arquitectura e Victor Blasi

Engenharia de estruturas: Beal AEC Enginyers

Engenharia de instalações: Intra Ingenieros

Engenharia Piscina: Fluidra Engineering e Piscinas Condal

Gestor de projeto: SGT Ingenieria

Construtora: UTE Cevalls-Mariné

Revestimento: Roa Gres

Instalações de água e jogos: Piscinas Condal

Vidro acrílico: Spaiworld e Clax Itália

Instalações técnicas: Telexarxes
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alimenta os quatro jogos de bicos de massagens com 
injeções a três alturas.

Por seu lado, o tanque 2 (inferior) é alimentado por três 
turbo-aspersores para jogos de ar dos bancos de massa-
gem e uma bomba para os jatos de água que massajam os 
gêmeos e as lombares na zona de jacuzzi. Existe também 
uma cascata de aço inoxidável no lado esquerdo da lagoa, 
a qual também tem outros três turbo-aspersores para ali-
mentar as correntes de bolhas em frente ao metacrilato 
que liga ao tanque superior.

Tratamento de água exigente
No que diz respeito ao sistema de tratamento de água, a 
nova lagoa do Caldea conta com um sistema otimizado 
tendo em conta que, sendo água termal, é um recurso 
escasso e que obriga à maior economia de consumo 
possível.

Duas bombas aspiram a água termal do depósito de com-
pensação situado no piso inferior à piscina. Esta água 
passa por dois filtros com filtrante de vidro para eliminar 
as partículas. Uma parte da água termal injetada pelas 
bombas passa pelo analisador para controlar os valores de 
cloro e pH, já que ambos devem estar bem equilibrados 
para que o seu funcionamento seja eficaz.

Na saída dos filtros, parte da água circula pelo sistema 
de aquecimento antes de voltar a misturar-se na mesma 
canalização.  De seguida, toda a água passa por um equi-
pamento ultravioleta para eliminar dos os microrganis-
mos presentes, assim como as cloraminas existentes. Após 
o tratamento ultravioleta, introduz-se a quantidade neces-
sária, segundo a normativa espanhola e o mínimo legal, 
de produtos químicos de cloro e pH. Finalmente, esta 
água é injetada na piscina panorâmica.

O circuito hidráulico completa-se quando a água volta 
ao depósito de compensação mediante um canal trans-
bordante localizado no meio dos tanques e volta a 
desinfetar-se e a tratar-se de forma continuada man-
tendo uma recirculação contínua em menos de duas 
horas. Procede-se também à renovação constante da 
água para assegurar a sua ótima qualidade, tendo em 
conta que estamos perante um recurso escasso de água 
termal.
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Construída em 2010 num investimento 
superior a 5 milhões de euros, a mais alta 
piscina de borda infinita do mundo fica no 
57º andar do Hotel Marina Bay Sands, em 
Singapura. Situada a 200 metros de altura, 
tem 150 metros de comprimento e foi 
desenhada pelo arquiteto Moshe Safdie 
com o apoio do arquiteto português José 
Cláudio Silva. Toda a estrutura é formada 
por 200 mil toneladas de aço, de forma a 
sustentar a pressão da água e fazer com 
que o banhista tenha a ilusão de que a 
piscina desagua no céu.

 PISCINA  
INFINITA  

DO MARINA 
 BAY SANDS  

Por: Redação Piscinas e Instalações Desportivas Hoy 
Fotografias: Marina Bay Sands e Aedas
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Singapura é hoje considerada uma metrópole high tech e sus-
tentável e possui uma paisagem cheia de verde e com gran-
des exemplares da arquitetura contemporânea. O skyline da 
Cidade-Estado nunca mais foi o mesmo depois de 2010, 
após a construção dos edifícios do Marina Bay Sands, conce-
bidos pelo reputado arquiteto israelita Moshe Safdie. 

Os luxuosos edifícios representam um dos maiores desafi os 
da engenharia dos últimos anos e foram acomodados, ade-
quadamente, sobre o terreno resultante de uma expansão 
urbana moderna e estão sujeitos a abalos sísmicos e clima de 
monções. Mesmo assim possuem duzentos e sete metros de 
altura e cinquenta e sete andares que ocupam cinquenta mil 
metros quadrados de área, apenas no que se refere ao hotel.

O Marina Bay Sands possui um dos maiores observatórios 
suspensos do mundo, com vista de trezentos e sessenta graus 
para a cidade, o SkyDeck, mas o motivo pelo qual o hotel é 

famoso é pelo facto de acolher a maior e mais alta piscina de 
borda infi nita do mundo.

O Skypark, como é chamado o terraço, tem cento e cinquenta 
metros de comprimento, doze mil e quinhentos metros qua-
drados de área e capacidade para receber quase quatro mil 
pessoas. Possui centenas de árvores e plantas como elemen-
tos decorativos e tem bares, restaurantes e ambientes para 
reuniões, festas e outros eventos.

A plataforma, em forma de barco, é o principal detalhe 
arquitetónico do empreendimento, ligando as suas três 
torres. Todo o segredo de sustentação para esse volume, em 
torno de mil e quinhentos metros cúbicos só de água, está na 
estrutura em aço inoxidável.

A sensação de infinito, de ilusão de que a água des-
penca no precipício, dá-se graças a uma estrutura secundá-

Experiência da arquitetura portuguesa
José Cláudio Silva nasceu no Brasil e mudou-se para Portugal com a família aos 3 anos em 
1981. Entrou no Instituto Superior Técnico em 1996 e após a conclusão dos dois primeiros 
anos de Engenharia Mecânica integrou a primeira turma da então recém-criada Licenciatura 
em Arquitetura na mesma Universidade. Formou-se em 2003, tendo feito o último ano em 
Barcelona, na Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona (ETSAB) da Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), ao abrigo do programa Erasmus. 
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ria, pouco mais abaixo e cerca de um metro além da borda 
da piscina. Esta estrutura também serve como reservatório, 
evitando que a água seja desperdiçada em enormes quanti-
dades.

Nadar no topo do mundo
Segundo o arquiteto português José Cládio Silva, da Aedas 
que colaborou na obra, os maiores desafios no Skypark 
foram o tempo de construção e a coordenação da documen-
tação das juntas de movimentação. A piscina, por exemplo, 
atravessa 4 juntas de movimentação e, para além do efeito 

de continuidade ao longo dos seus 150 m, também tinha de 
manter um diferencial vertical máximo de 5 mm ao longo 
da direção longitudinal para que o efeito de “infinity edge” 
fosse efetivo. Manter o nivelamento das piscinas a curto e a 
longo prazo eram essenciais para o sucesso do efeito dese-
jado. Outro grande desafio nas juntas de movimentação foi 
o facto do alinhamento estrutural das juntas em si, não coin-
cidir com o que os arquitetos paisagistas queriam ao nível 
superficial. Existia um desalinhamento, às vezes de cerca 
de 1 m, entre a junta estrutural e a junta do acabamento 
no pavimento e tiveram de ser detalhadas lajes paralelas e 
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pequenos muros abaixo dos acabamentos para transferir a 
junta superficial. 

A piscina tem cerca de 150m de comprimento por 8-10 de 
largura e 1.2 m de profundidade, portanto cerca de 1,750m³ 
de água. Todos os estudos dinâmicos do Skypark, em res-
peito a sismos, ventos e vibrações induzidas por utilizadores 
(human induced vibration), foram feitos por especialistas e 
com testes em túnel de vento.

O casco da piscina é todo em aço inoxidável e foi calculado e 
construído para resistir aos movimentos previstos. Somente 
em caso de sismo de grande intensidade é que a junta de movi-
mentação da piscina poderá colapsar, provocando danos cal-
culados. Para ajustes aos assentamentos diferenciais previstos 
para 30 anos, mantendo a absoluta horizontalidade, o casco 
da piscina está assente em 800 suportes hidráulicos, ajustáveis. 

Foram feitos testes para o conforto dos utentes e foram impos-
tas restrições de operação, como por exemplo condicionando 
eventos musicais na consola de modo a evitar o movimento 
sincronizado, o que pode causar desconforto e potencial 
pânico. Foi também instalado um “tuned mass damper” na 
extremidade da consola para limitação de movimentos verti-
cais da estrutura somente para conforto humano. 

A piscina do Marina Bay Sands constitui um dos planos de 
água mais icónicos do mundo e permite que os utilizadores 
possam imaginar-se a nadar no topo do mundo.  Com seus 
200 metros de distância do chão, a piscina conta com uma 
vista panorâmica para a cidade, tendo de um lado o cen-
tro comercial e do outro o mar. Além de ser a piscina mais 
alta do mundo, é também a maior piscina de cobertura do 
mundo ligando as três torres do esplendoroso hotel ao longo 
dos seus 150 metros de extensão.
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O Ensino Superior tem necessariamente 
que ser visto como um setor com enorme 
potencial para criar impactos positivos na 
área da saúde, no seu conceito universal 
amplamente difundido pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), e onde o 
desporto e a atividade física, assim como 
os locais onde decorrem estas atividades, 
têm um papel e relevância fundamental. 
Este artigo tem como objetivo principal 
dar a conhecer um programa de 
Certificação, aferido a critérios de gestão 
da qualidade para as Instituições de 
Ensino Superior e, ao mesmo tempo, 
chamar a atenção para a necessária 
promoção da saúde e desenvolvimento 
sustentável, tal como enfrentar estes 
desafios de maneira integrada e coerente. 

“FISU HEALTHY 
CAMPUS LABEL”: 

PROGRAMA DE 
CERTIFICAÇÃO 

MUNDIAL PARA 
AS INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO 
SUPERIOR

Por: Fernando Parente,  
Diretor da FISU para o “Helthy Campus”  

e Relações com as Universidades,  
Vice Presidente da APOGESD 
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A Proposta da Federação Internacional de Desporto Univer-
sitário (FISU) através do Programa “Healthy Campus”, segue 
as recomendações dos Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável 2030 das Nações Unidas, nomeadamente num alin-
hamento e contributo direto em 13 destes 17 objetivos (Fig. 1),  
nomeadamente através da implementação de programas 
operacionais nas áreas do Desporto e Atividade Física, mas 
também outras áreas que contribuem diretamente para o 
bem-estar e qualidade de vida, tais como a Saúde Mental e 
Social, Nutrição, Prevenção de Doença, Comportamentos 
de Riscos, Ambiente, Sustentabilidade e Responsabilidade 
Social.

O conceito “Healthy Campus” (Campus Saudável) é visto 
como um meio de criar uma relação favorável entre saúde 
pública, vida ativa e desenvolvimento sustentável, não ape-
nas no “território” das Instituições de Ensino Superior, mas 
que passa para fora dos seus “muros”, influenciando positi-
vamente todas as partes interessadas, e por sua vez, toda a 
sociedade. O ensino superior representa um setor de larga 
escala com uma combinação única de funções que podem 
ser aproveitadas para focalizar e mobilizar a educação, 
troca de conhecimentos, investigação, responsabilidade 
social e agendas de formação futuras para alcançar impac-
tos significativos nesta área. É o crescente compromisso de 
incorporar conceitos e programas de saúde e bem-estar na 
missão do Ensino Superior, juntamente com a expectativa 
de que as suas instituições atuem de forma intencional, 
em tudo o que fazem, proporcionando influência num 
processo de ações coordenadas para abordar mudanças e 
impactos ambientais positivos numa agenda integrada de 
saúde e sustentabilidade.

O desenvolvimento sustentável, a saúde e uma vida ativa, 
estão entre as questões mais críticas que a sociedade glo-
bal enfrenta e que devem aumentar a sua importância para 
as atuais e futuras gerações, nomeadamente aquelas que 
podem no futuro estar nos processos de decisão e liderança, 
ou seja, os atuais estudantes do Ensino Superior. Todos estes 
processos de desenvolvimento deverão estar interligados e 
de várias formas:

1. Através de um conceito de desenvolvimento sustentável 
que abrange dimensões ambientais, sociais e económicas, 
e as pretensões das comunidades, sociedades e ambientes 
na melhoria da saúde individual e coletiva;

2. Através do reconhecimento de que a saúde é determinada 
por uma série de influências ambientais, sociais e econó-
micas e que a saúde das pessoas deve ter uma atuação dos 
agentes sociais de forma global e interdependente; e

Figura1: Policy action on physical activity in interconnected with 13 SDGs. OMS, 2010.

Figura 2: The Settlement Health Map. Barton and Grant, 2006.
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3. Através de questões que colocam em causa o desenvolvi-
mento sustentável, tais como problemas de saúde inter-rela-
cionadas e que frequentemente promovem outros desafios.

Instituições de Ensino Superior e Campus Saudável
O Campus Saudável deverá ser sempre observado como um 
cenário fundamental para promover a saúde ativa, o bem-
estar, a sustentabilidade e enfrentar seus desafios de maneira 
integrada e coerente, e de como as suas instituições podem 
contribuir através de uma programação própria de coesão 
interna e com todo o “ecossistema” global, considerando 
todas as suas determinantes (Fig.2).

Conforme já descrito, o Ensino Superior representa um setor 
importante e que tem um enorme potencial para impac-
tar positivamente na área da saúde e da sustentabilidade. 
É reconhecido a nível global, nomeadamente no âmbito 
da investigação e cooperação com inúmeras entidades, o 
trabalho das Universidades em relação à sustentabilidade e 
à abordagem do sistema como um todo, no entanto haverá 
ainda muito a fazer, nomeadamente “intramuros” (dentro 
das próprias Instituições de Ensino Superior), na exploração 
do conceito de “Universidade Saudável” como um meio de 
promover, debater e facilitar a sinergia entre saúde pública 
ativa, desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas. 

Historicamente, as Instituições de 
Ensino Superior têm servido de cená-
rio para o direcionamento de cam-
panhas de promoção da saúde e rea-
lização de projetos específicos numa 
ampla gama de tópicos relacionados 
com a saúde, resultando em docu-
mentos de orientação sobre temas 
como drogas, álcool e saúde mental. 
No entanto, esses desenvolvimentos 
tendem a concentrar-se em ativida-
des e momentos únicos, em vez de 
uma abordagem holística e estra-
tégica de “toda a Universidade”, e 
sobretudo pouco prática no que toca 
à medição de indicadores de impacto. 
Pese embora o mérito de algumas das 
iniciativas e este interesse do Ensino 
Superior e das suas Instituições no 
setor da promoção da qualidade de 
vida e do bem-estar, várias ações não 
têm tido a mudança dos comporta-
mentos a favor da saúde ativa das 
comunidades académicas, podendo 
dar alguns exemplos, como os casos 
da iniciativa da organização Mundial 
da Saúde (OMS) em 1998 aquando 
da publicação do livro “Universida-
des Promotoras de Saúde”, a criação 
de Redes de Universidades Saudáveis 
de âmbito nacional e internacional, 
e varias reuniões internacionais com 
declarações e recomendações sobre 
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esta temática (“Edmonton Charter for Health Promoting 
Universities and Institutions of Higher Education” em 2006, 
“Okanagan Charter International Charter for Health Pro-
moting University and Colleges” em 2015). 

FISU Healthy Campus Label
A FISU é reconhecida internacionalmente pela organização 
de eventos desportivos de elite para os estudantes do Ensino 
Superior, como é o caso dos Campeonatos Mundiais Uni-
versitários em mais de 30 modalidades desportivas, e da 
“Universíada” de Verão e Inverno, atualmente com a nova 
designação de “Jogos Mundiais Universitários”. A FISU rece-
beu o reconhecimento institucional por parte do Comité 
Olímpico Internacional em 1961, e em 2019 completou 70 
anos de existência. Sendo a entidade enquanto Federação 
Internacional que integra a atividade desportiva com os 
estudos superiores, tem no âmbito da sua missão o desen-
volvimento de programas educativos para todos os agentes 
do Desporto Universitário. Desta forma, as Instituições de 
Ensino Superior têm seu dispor, desde o mês de maio de 
2020, o programa “Healthy Campus” (Campus Saudável), 
que tem como objetivos centrais a Certificação das “Uni-
versidades” no âmbito da saúde e bem-estar e a partilha de 
boas-práticas a nível mundial.

Este programa é composto por 7 áreas, 6 das quais opera-
cionais (Desporto e Atividade Física, Saúde Mental e Social, 
Nutrição, Prevenção de Doença, Comportamentos de Ris-
cos, Ambiente, Sustentabilidade e Responsabilidade Social), 
e uma área transversal, relacionada com a Gestão e Liderança 
do Campus Saudável. O Programa no âmbito da certificação 
é avaliado por 100 critérios, os quais devem ser respondi-
dos com evidências por parte das Instituições de Ensino 
Superior na Plataforma Digital https://fisuhealthycampus.
sport/. Este programa avalia as Instituições em ciclos de 2 
anos, sendo o primeiro em formato de autoavaliação e o 
segundo em auditoria local. A avaliação das Instituições é 
diferenciada em 5 níveis de desempenho para atribuição do 
Selo de Qualidade, existindo uma exceção no primeiro onde 
se considera apenas o nível de “Instituição Certificada”, caso 
atinja mais de 39 critérios validados.

O conceito desta certificação está concebido para Insti-
tuições de pequena e grande dimensão, de muitos e poucos 
recursos, e para diferentes contextos sociais e culturais, dada 
a abrangência global em termos geográficos, cujo universo é 

superior a mais de 30.000 Universidades e Institutos Supe-
riores nos 5 continentes. Os critérios, de fácil entendimento 
e projetados numa lógica de melhoria contínua, estão des-
envolvidos de forma a permitir que as Universidades e Ins-
titutos Superiores desenvolvam a sua atividade no pleno 
gozo da sua autonomia, fator decisivo para a promoção da 
criatividade na abordagem dos programas, eventos, ativida-
des e gestão, sendo um excelente instrumento para o apare-
cimento de boas-práticas. 

A FISU trabalhou este programa durante dois anos, desen-
volveu e validou o seu documento de “normalização ” (Stan-
dard Document) com a ajuda de 7 Universidades Piloto e 
com o apoio de uma equipa de 30 “experts”, entre os quais 
professores e investigadores nas diferentes áreas do projeto, 
membros de organizações internacionalmente reconheci-
das, como a OMS e UNESCO, representantes de redes de 
conhecimento e benchmarking no âmbito da saúde e bem-
estar, e profissionais do âmbito da Certificação e Qualidade 
de Serviços.  

O “Healthy Campus” foi projetado para que os seus agen-
tes trabalhem na promoção da saúde e da sustentabilidade, 
enfrentando este desafio de uma forma integrada e coerente, 
nomeadamente:

DISTRIBUIÇÃO DOS CRITÉRIOS

Gestão do Projeto Campus Saudável 33

Desporto e Atividade Física 33

Saúde Mental e Social 8

Nutrição 7

Prevenção de Doença 8

Comportamentos de Riscos 5

Ambiente, Sustentabilidade e Responsabilidade Social 6

NÍVEL DE CERTIFICAÇÃO

Instituição Certificada 40≤50

Instituição Bronze 51≤65

Instituição Prata 66≤80

Instituição Ouro 81≤90

Instituição Platina 91≤100

054_059_GESTÃO_FISU_PSIDH_02_2020.indd   57054_059_GESTÃO_FISU_PSIDH_02_2020.indd   57 29/09/2020   11:57:4329/09/2020   11:57:43



GESTÃO58

1. Na criação de ambientes de trabalho em equipa, apren-
dizagem continuada e vidas saudáveis   e sustentáveis   para 
toda a comunidade do campus (estudantes, professores, 
investigadores, colaboradores e visitantes); 

2. Na melhoria e promoção do ensino, serviços, investi-
gação e intercâmbio de conhecimentos no âmbito da 
saúde e desenvolvimento sustentável; 

3. Na contribuição para a saúde e o bem-estar, sustentabili-
dade e coesão da comunidade em geral;

4. Na avaliação do projeto de saúde e bem-estar das insti-
tuições, construindo evidências de eficácia e partilhando 
boas-práticas.

As Instalações e os Espaços Desportivos
No que se refere às instalações e espaços para a prática 
de desporto, atividade física e lazer, os critérios chamam 
a atenção para a necessidade destas áreas promoverem a 
interação sociocultural, requerendo planeamento e gestão 
de elevado desempenho (sustentável, eficaz e eficiente), ava-
liando as procuras, as tendências e as boas práticas. 

A oferta das Instituições de Ensino Superior é avaliada em 
função da sua gama, devendo dar resposta a todos os públi-
cos e interesses, nomeadamente em função das atividades 
procuradas, seja em espaços artificiais ou ao ar livre, nor-
malizadas ou informais, regulares ou sazonais, abertas ou 
não à comunidade envolvente. Como o programa não está 
desenhado para promover investimento, as Instituições de 
Ensino Superior são motivadas a promover parcerias com as 
partes interessadas que realizam oferta local e regional. Os 
clubes, associações, entidades públicas e privadas são assim 
“convidadas” a participar no Programa, aumentar a oferta e 
consolidar a coesão entre todas as partes interessadas. 

O “Healthy Campus” dá ainda destaque às boas práticas e 
às tendências da atualidade para a área dos espaços e insta-
lações, nomeadamente: “Acessibilidade”, chegar rapidamente 
e por vários meios às áreas de prática ativa, continuidade/
conexão entre os edifícios por áreas cobertas e ao ar livre; 
“Socialização”, que promova a coesão social, diversidade na 
oferta, promotoras da cooperação, que congreguem vários 
níveis de prática e de programação desportiva e que difunda 
oferta cultural; “Utilização e Atividades”, que proporcionem 

diversão, sejam inovadoras e consistentes, que ofereçam 
experiências pessoais; e “Conforto e Desenho”, estimulantes 
e integradas na paisagem de vizinhança, seguras, limpas e 
atrativas.

Conclusão
O Programa “Healthy Campus” foi concebido com base 
em estudos académicos, investigação, avaliação de boas-
práticas e validado por um conjunto de 30 especialistas. O 
Programa é um conjunto de 100 critérios, ou subprogra-
mas diferentes, que nos parecem pertinentes e relevantes 
para um contexto internacional e heterogéneo, que trará 
certamente desafios e aprendizagens no âmbito da saúde 
ativa e da sustentabilidade, mas que estamos seguros que 
responderá de forma muito positiva às expectativas, valo-
res e diferentes culturas que fazem parte do universo global 
no ensino superior em todas as comunidades e regiões do 
mundo.

Sugerimos às Instituições de Ensino Superior que a abor-
dagem do “Healthy Campus” se constitua como um ins-
trumento importante e oportuno para facilitar a sinergia 
entre saúde pública e desenvolvimento sustentável, com a 
preocupação em criar ambientes de trabalho, aprendiza-
gem e vida saudáveis e sustentáveis para estudantes, toda 
a comunidade universitária e visitantes; que promova o 
aumento do perfil de saúde e desenvolvimento sustentável 
no ensino, investigação e intercâmbio de conhecimentos; e 
que seja uma motivação e inspiração decisiva na promoção 
da saúde, o bem-estar e a sustentabilidade da comunidade 
em geral, que passe para fora dos “muros” de cada Insti-
tuição. 
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De acordo com a nossa política de 
responsabilidade social corporativa e 
sustentabilidade da empresa, na cadeia 
GO fit, além de desenvolver programas 
de saúde e bem-estar, realizamos 
projetos com uma política de 
sustentabilidade ambiental claramente 
definida. 95% da energia na empresa 
provém de fontes renováveis, 
reduzindo a nossa pegada de carbono 
em 61% e proporcionamos uma 
economia de 80% no consumo das 
nossas piscinas, devido a um inovador 
sistema de última geração chamado 
Electroporação. 

SISTEMA DE 
ELECTROPORAÇÃO: 

CENTROS 
DESPORTIVOS  

GO FIT

Por: Andrés Zambrana,  
Facilities Manager Dpto. Facilities/GO fit/Ingesport 

Fotografias: GO fit
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O sistema de Electroporação está instalado em 100% dos 
nossos centros proporciona um banho saudável na piscina 
em água livre de microrganismos, mas também de todo o 
tipo de produtos químicos e seus efeitos perniciosos: sem 
odor químico, sem irritação das membranas mucosas e da 
pele, sem sal ou qualquer outro aditivo.

A técnica de desinfeção por electroporação patenteada pela 
GEODESIC®, combinada com a oxidação avançada, propor-
cionará à água da piscina, ou SPA, transparência cristalina e 
propriedades oxidantes que fará do banho uma experiência 
saudável e muito gratificante para os clientes do GO fit.

As piscinas dos nossos centros, assim como a água potável, 
já possuem condições de tratamento projetadas para 
garantir o correto estado higiénico e sanitário da água 
fazendo frente novamente a espécies patogénicas de maior 
resistência na água como o SARS-Cov-2. É por isso que 
o nosso sistema de electroporação garante 100% de água 
livre de vírus.

Vantagens da sua aplicação em relação ao uso de 
químicos
Estas são algumas das vantagens da aplicação da tecnologia 
Electroporação para o tratamento da água nas nossas insta-
lações, estando já em pleno funcionamento.

• Poupança de 100% no custo de produtos químicos para 
tratamento.

• Exclui o manuseamento, gestão e armazenamento de pro-
dutos químicos eliminando, por isso, os riscos laborais 
associados.

• Poupa até 80% na renovação da água da piscina, devido ao 
duplo efeito de redução do tempo e frequência da limpeza 
dos filtros, à não alteração da condutividade e do pH pro-
porcionados normalmente pelo uso de reagentes.

• Poupança de 50% do tempo em mão-de-obra dedicado 
à piscina devido ao autocontrolo automático dos indica-
dores de qualidade da água, à adequação automática do 
tratamento em tempo real e à redução drástica da sujidade 
nas paredes da piscina e de elementos metálicos submer-
sos e confinantes.

• Eliminação de gordura na linha de água e redução de 50 a 
70% de água turva. 

• Melhoria da oxidabilidade ao permanganato em 40-70%.

• Maior segurança sanitária, controlo contínuo de quali-
dade e resposta automática.
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• Maior sustentabilidade devido à melhoria na gestão do 
meio ambiente proporcionando a poupança de água e a 
eliminação de derrames de produtos químicos proceden-
tes da piscina.

• Totalmente operável remotamente.

• Melhoria das condições para o banho dos nossos clientes 
numa água sem odor nem sabor químico que não produz 
depósitos de sal nem irritação ou secura das mucosas e 
da pele.

Tecnologia das equipas
A GEODESIC desenvolveu e patenteou uma tecnologia 
avançada de electroporação que combina a tecnologia GEO-
FDP®, desenvolvida pela Geodesic Innovations, abordando 
os processos de desinfeção da água de uma forma completa-
mente inovadora que prescinde totalmente do uso de produ-
tos químicos, garantindo uma desinfeção completa da água 
com uma despistagem perfeita durante todo o processo. 
Esta tecnologia permite abordar a desinfeção de todo o tipo 
de circuitos e linhas de água utilizando uma combinação de 
técnicas eletrofísicas e eletroquímicas.

Todas estas técnicas ocorrem devido à aplicação de energia 
dentro de uma célula eletrolítica formada por uma bateria 
de elétrodos projetados especificamente. Ao aplicar uma 
diferença potencial à passagem da água através da célula 
eletrolítica, os mecanismos mencionados são produzidos. 
A electroporação é o processo pelo qual, aplicando um certo 

potencial elétrico, consegue-se a abertura de um ou mais 
poros na membrana bacteriana, causando a inativação e 
a morte do microrganismo. A aplicação deste potencial 
elétrico altera o equilíbrio electro osmótico da membrana 
biológica (potencial transmembrana, imagens 1 e 2), impe-
dindo a célula de manter a diferença de potencial entre o 
ambiente externo e o interno, causando a morte irreversível 
da bactéria devido à rutura da membrana (Imagem3).

Mecanismos eletroquímicos

Electro oxidação avançada
A partir da hidrólise da água são produzidas espécies alta-
mente oxidantes (radicais hidroxilos) nta superfície anódica 
que levam à oxidação da matéria orgânica.

Produção de oxidantes
Cloro livre, oxigénio, água oxigenada e ozono. Segundo as 
seguintes reações produzidas no ânodo:

2H2O g O2 + 4H * + 43e-

3H2O g O3 + 6e- + 6H *

2Cl- g Cl2 + 2e-

O2 + 2H2O + 2e- g H2O2 + 2OH-

Do ponto de vista sanitário e de controlo, o sistema garante 
a medição contínua da qualidade (vigilância 24/7), assim 
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como uma capacidade de resposta automática (gestão 
remota da qualidade da água mediante a plataforma CB-
OPCON que através da monotorização das instalações com 
sistemas de alarme instantâneo, permite cumprir com os 
parâmetros sanitários estabelecidos para cada tratamento).

Aplicação combinada
Os três processos descritos anteriormente ocorrem em dife-
rentes níveis energéticos, sendo de menor exigência pro-
duzir oxidantes, seguido pela oxidação da matéria orgânica 
e, finalmente, pela electroporação.

Segundo o potencial elétrico aplicado poderá suceder a pro-
dução de oxidantes, esta combinada com a oxidação da maté-
ria orgânica ou ambas combinadas com a electroporação.

A gestão, mediante um sofisticado software do potencial elé-
trico aplicado, garante que em cada momento se estão a pro-
duzir a técnica ou técnicas necessárias para manter a quali-
dade desejada da água em cada tipo de aplicação ou utilização.

Enquanto a principal atividade biocida ocorre dentro das 
células eletrolíticas devido à ação da electroporação e oxi-
dação avançada, a produção de oxidantes (principalmente 
o cloro natural livre) garante a profilaxia no tempo e no 
espaço.

Seja já em redes de distribuição, circuitos fechados ou semi-
fechados (piscinas / spas, torres de refrigeração, fontes, etc.), 
a desinfeção fica garantida nos pontos de entrega, pontos de 
utilização ou pontos remotos.

Para realizar a gestão da combinação de técnicas, toma-se 
como valor de referência o potencial de oxidação de redução 
ou potencial redox. O potencial redox é um balanço men-
surável resultado da contraposição de uma determinada 
concentração de oxidantes (como pode ser o cloro natural 
ativo gerado durante a oxidação avançada) a uma concen-
tração de redutores (bactérias, amoníaco, matéria orgânica 
e outros) pelo ser tratado adequadamente, é um parâmetro 
objetivo que indica com precisão o estado higiénico sanitá-
rio da água.

Uma diminuição do valor do potencial redox será sempre 
devido ao aumento de redutores em relação aos oxidan-
tes presentes ou à diminuição destes oxidantes relativa-
mente aos redutores presentes. Da mesma forma, mas 
em sentido oposto, um aumento do valor potencial redox 
indicaria um aumento dos oxidantes em relação aos redu-
tores ou uma diminuição dos redutores em relação aos 
oxidantes.

Imagens 1 e 2: O potencial transmembrana permite à célula manter o equilíbrio 
electro osmótico com o meio circundante.
Imagem 3: Célula electroporada devido à alteração do potencial transmembrana.

1 2 3
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Controlo remoto
Os reatores de electroporação incorporam uma interface 
humana (IHM), na qual os parâmetros dos reatores (ins-
truções e parâmetros reais instantâneos) são mostrados con-
tinuamente (Imagem 4). Desde esta IHM pode-se modificar 
todos os parâmetros operacionais, bem como um registo 
local de dados. Além disso, o equipamento possui um rotea-
dor 4G que nos permite manter uma conexão permanente 
com um servidor central, carregando no mesmo todos os 
dados de operação e estado (dados da água, dados elétricos, 
mecânicos, etc.) com a frequência designada (mínimo cada 
15 minutos) e gerando os avisos correspondentes por falhas 
ou informações estabelecidas ad hoc. A aplicação da Web 
desenvolvido para este fim permite aos clientes monitorizar 
e operar os reatores em tempo real, assim como obter aler-
tas, avisos, relatórios, dados e gráficos do estado do trata-
mento a partir de qualquer plataforma com acesso à Internet 
(Tablet, telemóvel, PC...)

Monitorização e controlo de parâmetros

Implementação covid-19
As disposições enumeradas abaixo em relação à monitori-
zação e controlo de parâmetros foram implementadas antes 
da situação causada pelo Coronavírus COVID-19 devido à 
tecnologia GEOFDP explicada nos capítulos anteriores.

Assim mesmo, e de forma excecional perante estas circuns-
tâncias, implementámos novas medidas preventivas nos 
registos de autocontrolo, intervalos de trabalho e híper clo-
rações de piscinas polivalentes.

Monitorização e registo

Monitorização
O equipamento GEOFDP monitoriza continuamente os 
parâmetros de medição e trabalho a uma velocidade de 13 
registos / segundo com as sondas de leitura.

Registos automáticos
O equipamento GEOFDP realiza um registo automático de 
dados continuamente, com uma frequência de 15 minutos. 
Estes dados são recolhidos e arquivados no nosso servidor 
para a sua gestão, estudo e controlo.

Registos de autocontrolo
Durante a abertura das instalações, controlos diários do 
nível de cloro e pH se realizarão a cada 3 horas, cujos resul-
tados serão registados imediatamente.

Autocontrolo e rastreabilidade de dados
Aumentaremos o número de medições de autocontrolo 
manual, através do pessoal de manutenção, de biocida, pH, 
cloro e tratamento aplicado a um número representativo que 
permita avaliar a estabilidade do tratamento e garantir os 
tempos desejados de inativação do vírus, 1 medição a cada 
2 horas. Esta medida é complementar à medição e gravação 
automática realizada pelo sistema.

Parâmetros de operação

Intervalos de trabalho
Em todas as piscinas em funcionamento nas instalações os 
valores máximos permitidos pelo Ministério da Saúde serão 
mantidos em cada momento, de acordo com o tipo de utili-
zação de cada piscina.

Hipercloração de filtros
Em sistemas de água climatizada com agitação e recirculação 
constantes através de jatos de alta velocidade ou a injeção de 
ar (spas e jacuzzis), será realizada a hipercloração diária da 
piscina, mantendo um valor constante de cloro natural ativo 
durante 4 horas, no horário de encerramento da instalação.Imagem 4: Equipamento GEOFDP
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Nas piscinas de uso múltiplo, serão realizadas hiperclorações 
diárias de cloro natural ativo a cada 4 ou 5 horas, durante o 
horário de encerramento da instalação.

Hipercloração de filtros
A hipercloração de filtros consiste no aumento do cloro 
livre até igualar o nível de cloro total, eliminando o cloro 
combinado existente. Este processo pode levar aproxima-
damente 15 a 45 minutos. Devido ao inovador sistema de 
electroporação e ao desenho da sua instalação, permite-nos 
realizar essa hipercloração em filtros exclusivamente e com 
um intervalo de tempo muito ágil, proporcionando manter 
sempre os mesmos desinfetantes, ajudando a obter a melhor 
qualidade da água.

Gestão de alarme e vigilância remota

Alertas
O equipamento GEOFDP está preparado para enviar alertas 
de operação e controlo perante qualquer incidência no fun-
cionamento do mesmo. Os alertas serão recebidos direta-

mente pelo departamento técnico, treinado para os resolver 
com sucesso.

Vigilância remota
O equipamento GEOFDP, e a sua plataforma de operação 
e controlo, possibilita realizar uma vigilância remota con-
tínua, estando ao corrente de todos os registos automáti-
cos e de autocontrolo, supervisionando que o processo de 
desinfeção seja realizado em perfeitas condições a todo o 
momento.

A vigilância será de 24 horas por dia, sete dias por semana, 
mantendo-nos ativos perante qualquer imprevisto de reve-
lante importância.

Estas ações serão estabelecidas com o objetivo de manter o 
plano de tratamento sob controlo e consistirão em garantir 
que os equipamentos, as piscinas e a medição de parâmetros 
funcionem corretamente e, portanto, que se tenha os valores 
corretos de trabalho e que se esteja dentro dos parâmetros 
desejados.
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Não tem sido dada muita atenção 
ao controlo da qualidade do ar das 
piscinas cobertas a não ser quando se 
torna difícil respirar. A temperatura e a 
humidade são, praticamente, os únicos 
parâmetros controlados, muitas vezes 
mal. Na realidade, a comodidade e a 
saúde pública no ambiente das piscinas 
cobertas dependem de outras variáveis, 
nomeadamente as concentrações de 
cloro e dos subprodutos de desinfecção, 
particularmente a tricloramina e os 
trihalometanos. Neste artigo, os autores 
abordam as questões relacionadas com a 
qualidade do ar.

A QUALIDADE 
DO AR DA NAVE 

DE PISCINAS 
COBERTAS

Por: Vitorino de Matos Beleza, professor coordenador 
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Com o objetivo de desinfetar e garantir capacidade des-
infetante da água de piscina usam-se produtos à base de 
cloro, bromo ou iodo. Os produtos à base de cloro (cloro 
gasoso, hipoclorito de sódio ou de cálcio, dicloroisocia-
nurato de sódio, ácido tricloroisocianúrico e dióxido de 
cloro1) são, dos três, os mais usados em piscinas, servindo 
como desinfetantes, oxidantes, e como agentes de haloge-
nação de compostos orgânicos com a formação de com-
postos organohalogenados.

Num meio tão complexo como o é a água da piscina, as 
questões relacionadas com a prática da desinfecção devem 
ser analisadas de forma integrada, tendo sempre em consi-
deração que, no centro dessa análise, está o indivíduo, quer 
seja banhista, técnico de natação ou técnico da manutenção 
da piscina. A aplicação de desinfetantes na água da piscina 
acaba por dar origem de contaminantes na água e no ar que 
afetam a saúde daqueles que frequentam este tipo de insta-
lação desportiva e de lazer.

Interação entre os contaminantes da água da piscina 
e os desinfetantes
A contribuição de uma criança em termos de contaminação 
físico-química e microbiológica numa piscina é diferente da 
de um adulto. Entre os banhistas, os nadadores de compe-
tição contribuem em maior escala para a transferência de 
compostos voláteis da água para a atmosfera. Numa piscina 
coberta de uso público, o nadador-salvador, os nadadores 
de elite ou de competição e os trabalhadores da piscina são 
os que estão mais expostos aos compostos resultantes das 
reações entre alguns contaminantes da água e os produtos à 
base de cloro, bromo ou iodo2, designados como subprodu-
tos de desinfeção, SPD, correndo maior risco de vir a sofrer 
de doenças da área respiratória, particularmente asma. Já 
foram identificadas centenas de SPD na água de piscina, 
onde se destacam as cloraminas, halometanos, halocetonas, 
haloacetonitrilos, haloálcoois e halofenóis. Muitos dos SPD 
presentes na água são voláteis como a tricloramina, os triha-
lometanos, THM, etc.  

A exposição aguda a elevadas concentrações de cloro no ar 
pode ter consequências graves para a saúde de um indiví-
duo, dependendo a sua gravidade da intensidade da expo-
sição (concentração e duração da exposição). O ataque pelo 
cloro pode manifestar-se na forma de edema laríngeo, ata-
ques de asma, queimaduras químicas da mucosa das vias 

respiratórias e até pneumonia química. As manifestações 
menos sérias têm a ver com o lacrimejar e a irritação naso-
faríngea e hiperventilação. O cloro gasoso ou liquefeito 
foi o desinfectante preferido no passado durante algumas 
décadas. Dada a sua perigosidade, foram impostas regras de 
segurança para o seu transporte, armazenamento e manipu-
lação que lhe retiram a vantagem que tem relativamente aos 
seus derivados: o seu menor custo. Os acidentes com cloro 
gasoso em piscinas são excecionalmente raros e quase sem-
pre ocorrem por erros de operação. Em piscinas, o caso mais 
comum corresponde a acidentes nos quais ocorre a mistura, 
feita pelo operador, de substâncias ácidas (ácido clorídrico 
ou sulfúrico, sulfato de alumínio, etc.) com hipoclorito de 
sódio, provocando, de imediato, a emissão de cloro gasoso. 
Em situações normais a concentração de cloro no ar da nave 
da piscina não é suficiente para afetar os utilizadores da pis-
cina. Quando os especialistas discutem a presença de SPD 
no ar de piscinas, referem-se, quase sempre, às haloaminas e 
aos organohalogenados.

Os materiais biológicos com origem no homem (suor, urina, 
fezes e outros) contêm as substâncias precursoras dos SPD. 
Existe uma boa correlação entre a concentração de com-
postos orgânicos expressos como carbono orgânico total 
(COT) e a soma das concentrações dos SPD formados. Um 
litro de suor tem cerca de uma grama de azoto na forma de 
ureia, amónia, aminoácidos e creatinina, enquanto um litro 
de urina contém cerca de doze gramas de azoto distribuídas 
pelos mesmos compostos. Estudos feitos em piscinas de uso 
público demonstraram que a quantidade de compostos azo-
tados introduzidos na água da piscina, com origem na pele, 
no suor e na urina, é de 0,8 a 1,0 grama por banhista, que 
pode introduzir na água da piscina, de 25 a 77,5 mililitros 
de urina. Se incluirmos outros contaminantes (pele, fezes, 
cabelos, etc.) cada banhista contribui com 0,55 a 1,0 gramas 
de COT e 0,15 a 0,20 g de azoto amoniacal. A presença des-
tes poluentes e a cloragem da água da piscina conduzem à 
formação de diversos compostos clorados entre os quais se 
destacam os THM e as cloraminas inorgânicas e orgânicas.

A poluição equivalente a 1 banhista conduz ao consumo 
de 7 gramas de cloro após uma hora e de 10,5 g de cloro 
ao fim de 24 horas (Da Laat, 2009). Este consumo corres-
ponde a reacções diversas com formação de subprodutos 
da desinfecção. Uma parte dos SPD voláteis passam para a 
atmosfera (WHO, 2006). A complexidade das reacções em 

1. O dióxido de cloro é um excelente desinfetante, embora existam algumas limitações ao seu uso devido à formação de cloritos e cloratos que se acumulam na água da piscina.

2. A família química dos halogéneos inclui o cloro, o bromo e o iodo. O prefixo halo refere-se a qualquer dos três elementos.
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jogo depende da natureza dos contaminantes introduzi-
dos, que dependem do tipo de banhistas presente na água, 
especialmente do grau de higiene de cada um deles. Face ao 
consumo de cloro (ou outro desinfectante do tipo oxidante) 
um bom banho com sabão torna-se essencial para garantir 
melhor qualidade da água e do ar em piscinas e garantir o 
adequado controlo da concentração de cloro livre e de cloro 
combinado.

Os primeiros SPD conhecidos foram as cloraminas que, 
paradoxalmente foram usadas na desinfecção da água da 
piscina até à década de 1940. As reações entre o cloro e a 

amónia geram, sucessivamente, a monocloramina, a diclo-
ramina e a tricloramina; é este produto muito volátil que 
escapa para a atmosfera, conferindo-lhe propriedades irri-
tantes para os olhos e nariz (Gérardin et al., 2005). São as 
cloraminas que, quando passam para o ar da nave da piscina 
conferem o conhecido “cheiro a piscina”. Muitos dos utiliza-
dores das piscinas, especialmente as crianças, podem sofrer 
efeitos mais sérios do que a simples irritação, como a sinusite 
e rinite. Estes efeitos podem ser atenuados se for reduzida 
grande parte do cloro combinado que, na água da piscina, 
corresponde praticamente à soma das concentrações das 
três cloraminas. A tricloramina é também responsável por 
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corrosão sob tensão induzida por cloretos nas estruturas de 
aço e de betão de piscinas.

No início da década de 1970 identificaram-se alguns com-
postos orgânicos halogenados, como o clorofórmio, nas 
águas superficiais submetidas a cloragem. Nos anos seguin-
tes muitos outros subprodutos da desinfecção (SPD) foram 
reconhecidos, como os trihalometanos, os ácidos haloa-
céticos e os halonitrilos, muitos deles resultantes da clora-
gem ou da cloraminação. Durante muitos anos admitiu-se 
que os aspectos que relacionavam a saúde e a frequência 
das piscinas se resumiam às irritações dos olhos, da pele, 

das mucosas nasais e sintomas das vias aéreas. Apenas em 
1979 se admitiu algo mais quando se observaram obstruções 
das vias aéreas de jovens nadadores, e a indução de outras 
doenças pelos compostos organohalogenados.

Os trihalometanos (TMH) são, depois das cloraminas, os 
SPD predominantes em água de piscina. Dos SPD presentes 
na atmosfera da piscina coberta os mais importantes são o 
clorofórmio, um dos TMH, e a tricloramina. O primeiro 
pode contribuir para o desenvolvimento de doenças do foro 
oncológico e efeitos adversos na capacidade reprodutora do 
indivíduo. A tricloramina tem efeito irritante semelhante ao 
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do cloro e o formaldeído, provocando edema pulmonar fatal 
no caso de exposição a elevadas concentrações (Bernard et 
al., 2003). 

A velocidade das reações dos desinfetantes com os conta-
minantes para a formação de SPD depende dos seguintes 
factores:

• Tipo de desinfetante e sua concentração – A reactivi-
dade dos desinfectantes com os compostos azotados e os 
orgânicos é maior para o ozono, seguindo-se o bromo e 
finalmente o cloro. As cloraminas são pouco reactivas. 
A quantidade de SPD formados diminui com a concen-
tração do desinfectante; por conseguinte, para operar com 
baixas concentrações de desinfectante é necessário con-
jugar outros parâmetros para que se mantenha a taxa de 
inactivação de microrganismos. Por exemplo, o cloro é 
um desinfectante mais eficaz a pH mais baixo; logo, a 
redução da sua concentração implica a redução do pH 
para valores próximos de 7,0.

• Concentração dos precursores de SPD – A massa dos 
contaminantes introduzidos depende do tipo de banhista 
e dos seus hábitos higiénicos nos quais incluímos o banho 
prévio de chuveiro. Como a concentração corresponde à 
massa de um dado contaminante a dividir pelo volume de 
água, nos tanques de maior profundidade a concentração 
é menor e, como consequência, ocorrerá uma menor pro-
dução de SPD; por conseguinte, piscinas mais profundas 
são mais saudáveis.

• Temperatura da água – a velocidade de uma reacção 
aumenta com a temperatura. Esta é a principal razão para 
manter a temperatura da água em valores mais baixos e 
não a qualidade microbiológica da água na medida que 
temperaturas mais altas correspondem a taxas de inacti-
vação mais elevadas. 

A transferência de um SPD da água para o ar da nave da 
piscina depende da volatilidade do produto, da tempera-
tura e da turbulência da água (que depende no número de 
banhistas e da intensidade da sua actividade), da área de 
transferência que também depende da turbulência da água, 
da velocidade do ar junto à superfície da água e da concen-
tração do mesmo produto na atmosfera. Esta é influenciada 
pela taxa de renovação do ar que pode ir de zero para uma 

piscina sem qualquer renovação e para a qual corresponde 
a máxima concentração do produto, até infinito para uma 
piscina ao ar livre e para a qual corresponde à concentração 
mínima do produto. 

A qualidade da água da piscina, a transferência dos com-
postos voláteis da água para o ar e a taxa de renovação do ar 
condicionam a qualidade do ar de uma piscina coberta. As 
condições dessa transferência dependem de:

• Gradiente de concentrações do produto em causa;

• Área de transferência – como se referiu, esta área aumenta 
em função do número de banhistas e do tipo de actividade 
desenvolvido;

• Equipamentos de ornamentação e lazer instalados nos 
tanques – são casos típicos os jactos de ar usados em tan-
ques de hidromassagem, fontes e cascatas em piscinas de 
uso recreativo, produção de ondas e escorregas.

A exposição aos SPD pode ser feita por ingestão, inalação e 
absorção através da pele, como acontece ao tomar um banho 
de chuveiro ou se bebe um copo de água ou se respira o 
vapor saído de uma panela de água fervente. Nos nadadores 
e nos trabalhadores das piscinas a exposição é muito mais 
importante porque a absorção através da pele e a inalação do 
ar acima da água são mais elevadas do que nas actividades 
do dia-a-dia. Devido à sua volatilidade, os SPD são trans-
feridos da água para o ar e então inalados pelos banhistas 
e pelo pessoal que trabalha na piscina. Um estudo efetuado 
com 133 trabalhadores de piscinas (recepcionistas, funcio-
nários administrativos, operadores, nadadores-salvadores 
e instrutores) de 20 piscinas da região de Emília Romana, 
Itália, mostrou que os que exercem as suas funções junto da 
água têm maior risco de apresentar sintomas de irritação 
respiratória e ocular e doenças de pele (Fantuzzi et al., 2010). 

Controlo das cloraminas no ar da nave da piscina
Dos SPD formados na água de uma piscina, as cloraminas 
são os mais relevantes nos efeitos que possam provocar na 
saúde e no conforto dos utilizadores das piscinas cobertas. 
Por isso, destacaremos, entre as três cloraminas, a triclora-
mina, porque é muito volátil (quatro vezes mais volátil do 
que o clorofórmio), e passa para a atmosfera por evaporação, 
com tendência para ser transferida na quase totalidade da 
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água para o ar. A sua concentração no ar da piscina depende 
das concentrações de cloro e de compostos azotados na 
água da piscina, da temperatura e turbulência da água, e 
da velocidade e renovação do ar da nave. Como a presença 
de cloraminas na água da piscina é determinada pelo parâ-
metro “cloro combinado”, inquéritos realizados junto dos 
instrutores de natação (Gérardin et al., 1999) mostraram 
com clareza que as queixas devidas a irritações oculares e 
respiratórias ocorrem sempre que a concentração de cloro 
combinado na água da piscina é elevada.

Todos aqueles que estão expostos cronicamente ao 
ambiente da piscina, apresentam irritação dos olhos e do 
nariz e do tracto respiratório, e são conhecidos casos de 
asma ocupacional e sensibilização à tricloramina. Os sinto-
mas respiratórios e a asma são consistentemente mais pre-
valecentes entre nadadores de competição quando compa-
radas com atletas de outras modalidades (Font-Ribera et 
al., 2010). Héry et al., 1995, determinaram uma boa corre-
lação entre as concentrações de tricloramina e os níveis 
de irritação dos instrutores de natação, tendo concluído 
que o desconforto provocado pela tricloramina ocorre a 
partir de concentrações no ar da piscina de 0,3 mg/m3. As 
queixas têm início quando a concentração é de 0,5 mg/m3 
de tricloramina. De acordo com Gérardin et al., 2005, os 
estudos epidemiológicos realizados em 63 estabelecimen-
tos com 334 nadadores-salvadores mostraram existir uma 

correlação entre os efeitos irritantes e o nível de exposição 
à tricloramina. Os resultados desse estudo confirmaram o 
limite de 0,5 mg/m3 para a concentração da tricloramina 
no ar da nave de uma piscina, podendo esse valor vir a ser 
reduzido para 0,3 mg/m3.

Pode-se admitir que a solução para fugir à presença da tri-
cloramina é a de usar outro desinfectante que não pertença 
à família do cloro. O bromo pode ser uma boa alternativa, 
mas, atendendo às vantagens que o cloro e derivados ofere-
cem, devemos admitir outro tipo de soluções. A mais simples 
é a de reduzir a concentração de tricloramina transferindo-a 
para o ar em equipamento apropriado que pode garantir 
remoções da ordem dos 75 %. Como nas piscinas cobertas 
a sua concentração na atmosfera depende das condições de 
renovação do ar, da higiene dos banhistas e da sua frequên-
cia, do desinfectante usado e da sua concentração, da tem-
peratura da água e da sua turbulência, nada melhor do que 
considerar cada um destes aspectos para reduzir a concen-
tração de tricloramina no ar. Por exemplo, aumentar a taxa 
de renovação do ar, promover a higiene dos banhistas, dimi-
nuir a frequência, a temperatura da água e a concentração de 
cloro livre, correspondem a soluções corretoras. Outras duas 
soluções podem ser usadas: redução do cloro combinado e 
de contaminantes na água da piscina por oxidação assistida 
com radiação ultravioleta ou por meio de oxidantes fortes 
como o ozono; a remoção da tricloramina também pode ser 

Tabela 1 – Requisitos propostos para a qualidade do ar da nave de piscinas cobertas.

Parâmetro Unidade Concentração máxima de referência Observações

Cloro mg/m3 1,5 Periodicidade: semestral

Tricloramina mg/m3 0,5 Periodicidade: semestral

Clorofórmio mg/m3 2 Periodicidade: anual

Ozono1) mg/m3 0,2
A realizar sempre que se use ozono no 

tratamento da água da piscina

Legionella spp. UFC/L 1000

A realizar sempre que a formação de aerossóis 
seja possível (tanques de hidromassagem, 

chuveiros, parques aquáticos, unidades 
de tratamento de ar com condensação de 

humidade) 
Legionella Pneumophila UFC/L Não detetada

Humidade relativa - 60 % a 70 % -

Temperatura do termómetro 
seco

-
1ºC a 2 ºC acima da temperatura do 

tanque com água mais fria
A temperatura do ar da nave não deve 

exceder 30 ºC

Nota 1) - Apenas controlado se este gás for usado no tratamento da água da piscina.
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feita, por tratamento do ar da nave, por exemplo, fazendo-
o passar por um filtro de carvão activado. No entanto, um 
processo deste tipo é de difícil aplicação porque acarretaria 
custos insuportáveis numa piscina de uso público.

A legislação e o controlo da qualidade do ar da nave 
da piscina
Para piscinas de uso público cobertas as autoridades de 
saúde francesas sugerem como limite para a concentração 
de tricloramina no ar o valor de 0,5 mg/m3 (AFSSET, 
2010). A legislação portuguesa (Decreto-Lei n.º 24/2012, 
de 6 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 88/2015) 
não contém qualquer referência à tricloramina. No que 
respeita ao clorofórmio esta legislação limita, para expo-
sição profissional, a concentração de 10 mg/m3 medida ou 
calculada em referência ao período de oito horas em média 
ponderada, ou de 2 mg/L para exposição de curta duração 
(15 minutos). Estes limites dificilmente são alcançados no 
ar das naves de piscinas, pois o valor mais alto registado, de 
um grande conjunto de dados obtidos por vários autores 
de diversos países, é de 1,6 mg/m3 (WHO, 2006: 72). A 
OSHA (Occupational Safety and Health Administration 
– USA) apresenta para o cloro um limite de exposição de 
3 mg/m3 e o NIOSH (National Institute for Occupatio-
nal Safety and Health – USA) recomenda um valor limite 
de exposição de 1,5 mg/m3 para um período de 8 horas. 
A legislação portuguesa acima referida impõe um limite, 

para curta exposição, de 1,5 mg/m3. Para o ozono a OSHA 
limita, ao período de 8 horas, uma exposição a uma média 
pesada de 0,2 mg/m3.

A Portaria n.º 353-A/2013 de 4 de dezembro considera que, 
nos edifícios abrangidos por aquele documento, nos quais 
se incluem as piscinas cobertas, devem ser consideradas as 
concentrações máximas de referência fixadas nas Tabelas I.08 
e I.09, página 6644-(8), da referida portaria. Tendo em consi-
deração as características próprias das piscinas cobertas, con-
sideramos, com base na literatura específica e na experiência, 
que os requisitos para controlo da qualidade do ar das naves 
de piscinas deviam ser os apresentados na tabela 1. A ava-
liação dos parâmetros selecionados deve ser feita de acordo 
com a frequência indicada nesse quadro, devendo, sempre, 
ser acompanhada por ações de amostragem e caracterização 
de água do tanque para que seja possível relacionar a quali-
dade da água com a qualidade do ar. Entendemos que a Auto-
ridade de Saúde deve ter a competência para exercer e vigiar 
a qualidade do ar das piscinas cobertas, cabendo à direção da 
piscina a responsabilidade de efetuar o necessário controlo.

A renovação do ar da piscina (segundo a portaria referida, 
20 m3/(hora.m2),  em que a área de referência é a área do 
plano de água) deve garantir o cumprimento dos requisitos 
definidos tabela 1. Como a tricloramina é o principal con-
taminante do ar da piscina, ela deve ser considerada como 
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essencial no processo de renovação do ar (Marshal, 2000), 
isto é, as piscinas devem ser consideradas numa categoria 
de estabelecimentos de poluição específica, devendo ela ser 
incluída no processo de controlo da qualidade do ar da nave 
da piscina porque a taxa de renovação do ar fixado na porta-
ria foi calculada com base no valor limite de 0,5 mg/m3 para 
o parâmetro tricloramina. Nestas circunstâncias, a insta-
lação de renovação de ar da nave deve dispor de um sistema 
de controlo que regule automaticamente a entrada de ar 
fresco de modo a que as condições do ar da nave satisfaçam 
o pleno cumprimento dos requisitos definidos no quadro 1 
e garanta o consumo mínimo de energia.

Conclusões e sugestões
Para defesa da saúde pública torna-se importante consi-
derar como uma necessidade a introdução do controlo da 
qualidade do ar da nave das piscinas de uso público. Para 
isso, e para além da aplicação dos procedimentos descritos 
neste artigo para reduzir a produção de subprodutos de 
desinfeção, torna-se necessário a publicação oficial das 
regras de controlo a aplicar no controlo da qualidade do ar 
das piscinas cobertas. Essas regras devem ser incorporadas 
num regulamento oficial que contemple todas as facetas 
das piscinas de uso público, infelizmente em falta há mui-
tos anos.
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A preocupação crescente da população 
com aspetos ligados à saúde e o bem-
estar tem provocado uma maior procura 
e, consequentemente, incremento 
no setor do wellness. E nem mesmo 
a pandemia da Covid-19 o trava. 
Atualmente, para idealizar um spa, há que 
ter em consideração vários parâmetros, 
desde uma definição clara do cliente-
alvo que se pretende até à adaptação 
dos equipamentos às suas diferentes 
tipologias. E não esquecer que a inovação 
e a variedade são atributos cada vez 
valorizados.

A ATUALIDADE 
NO SETOR 

DO SPA E O 
IMPACTO DA 

COVID-19

Por: Roberto Baños Pantoja, Arquiteto 
Fotografias: Freixanet Wellness
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Atualmente, é prática comum diferenciarem-se claramente 
as áreas dos spa. E elas podem-se generalizar, começando 
pelo que chamamos Heat Experience, onde o cliente expe-
rimenta, por conta própria, as mudanças da temperatura. 
Depois, há a zona das águas, com piscinas dinâmicas e dife-
rentes jogos aquáticos (cascatas, pescoços de cisne, bancos 
tubulares, jatos de massagem com alturas diferentes, etc.) 
e/ou piscinas de água quente e fria. Por último, temos uma 
área destinada a tratamentos, onde o cliente recebe um aten-
dimento muito mais personalizado.

Não existe uma fórmula exata para calcular o peso que a 
zona de tratamentos deve ter no que diz respeito ao cir-
cuito de wellness. Pelo contrário, esta deve ser uma decisão 
estratégica que dependerá, em grande parte, do modelo de 
negócios que foi projetado.

Nesse sentido, se o circuito de wellness responder ao obje-
tivo de proporcionar um elemento diferencial para aumen-
tar indiretamente a taxa de ocupação ou o preço do quarto, 
então fará todo o sentido optar por lhe atribuir um peso 
maior. Por exemplo, o spa é considerado uma unidade de 
negócios que traz benefícios por si mesma, então fará todo o 
sentido dar mais destaque à área de tratamento.

Adaptar equipamentos à tipologia do spa
Também faz todo o sentido ajustar os equipamentos de 
acordo com a tipologia do spa. A adaptação do spa a cada 
segmento não pode ser apenas uma proposta superficial em 
termos de marketing, deve sim ser dada continuidade a cada 
proposta através da elaboração de spas verdadeiramente 
personalizados com serviços e elementos feitos à medida.

Um exemplo paradigmático, que está em crescimento, é o 
correspondente aos hotéis focados no mercado dos ciclistas. 
É uma disciplina que combina na perfeição com a natureza 
e bem-estar. Depois de um percurso intenso por estrada, os 
ciclistas apreciam a oportunidade de relaxar num spa. E se, 
para além disso, as instalações da zona de wellness estiverem 
voltadas para as necessidades específicas deste segmento, 
eles ainda irão apreciar muito mais. 

Neste caso, estaríamos a falar de uma cabine de infraverme-
lhos, que oferece um calor suave para aquecer os músculos, 
antes de praticar desportos, ou simplesmente para recuperar 
a forma física no regresso à atividade. Também seria acon-

selhável incluir uma piscina de água fria para intensificar a 
fase recuperação.

Partindo da premissa de que os spas são instalações com 
uma missão muito específica e que o bem-estar está intima-
mente relacionado com a sugestão daquilo que um espaço 
possa fornecer, a psicologia da cor, as texturas e os mate-
riais tornam-se fatores essenciais. Portanto, qualquer com-
binação de cores e materiais, que visem reforçar esta ideia 
de relaxamento e “descanso mental” terá sucesso. Também é 
importante que o conjunto tenha o mesmo estilo, de forma 
a dar continuidade à experiência e às sensações adquiridas 
pelo utilizador.

Cabe ainda assinalar o peso, cada vez mais inegociável, dos 
materiais sustentáveis no design dos spas. Na verdade, os 
projetos que visam alcançar a certificação LEED, represen-
tam uma tendência claramente em ascensão.

Em relação ao tipo de luz, é bastante comum optar por sis-
temas de iluminação indireta e calorosa dentro das cabines, 
o que ajuda a acentuar a sensação de relaxamento do utiliza-
dor. Por exemplo, a iluminação Albazza da Freixanet Well-
ness, que é um sistema de luz indireta perimetral colocado 
na parte de trás das costas ou dos bancos que se encontram 
nas saunas ou banhos turcos.
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Os materiais e revestimentos que podem ser utilizados em 
cada equipamento são cada vez mais variados. São de realçar 
três capítulos específicos:

• As saunas costumam utilizar uma variedade de madeiras 
predefinidas pelos seus comportamentos em ambientes 
com temperaturas altas e pela sua estética. O revestimento 
interior clássico é o abeto, mas também é muito usado o 
hemlock canadiano, que se caracteriza por não apresen-
tar nós e pelo facto de distribuir o calor uniformemente. 
Quanto aos bancos, a madeira abachi retém menos calor, 
o que é mais confortável para o utente. Da mesma forma, 
é de destacar que outras tipologias de madeira, como o 
cedro ou o thermo aspen, estão cada vez mais a adquirir 
um maior protagonismo, especialmente em saunas onde o 
design é um fator essencial;

• Por outro lado, para banho turco, espreguiçadeiras aque-
cidas, copos de piscina, entre outras, a Freixanet Well-
ness possui do Wellpro, um sistema de fabrico que oferece 
uma total resistência e um comportamento excecional em 
ambientes com uma elevada humidade relativa;

• Finalmente, em piscinas e spas nota-se uma maior pro-
cura de estruturas em aço inoxidável e do Wellpro (com 
a sua comprovada eficiência térmica e economia energé-
tica), mas também de elementos de vidro acrílico integra-
dos no design das piscinas.

Importante definir o cliente-alvo
Apesar de não haver resposta eficaz daquilo que são as pre-
ferências do utilizador final de um spa, bem como do pró-
prio proprietário, torna-se essencial definir claramente o 
tipo de cliente a que se destina, de forma a se poder adaptar, 
deste modo, as suas preferências e atender às suas necessi-
dades. 

Isso implica, por exemplo, que vamos fazer um spa mais 
virado para o tratamento privado ou um mais divertido. 
Tudo isto está logicamente associado ao tipo de estabeleci-
mento e aos demais serviços.

Outro fator determinante tem a ver com o facto de estar 
idealizado para ser um spa aberto ao público externo ou se 
será um spa exclusivo para os clientes do estabelecimento. A 
partir daqui existem outros parâmetros que também podem 

vir a ser considerados. No caso dos hotéis, por exemplo, a 
sua tipologia assume especial importância (citadino, mon-
tanha, praia, negócios, etc.); a nacionalidade do cliente final, 
uma vez que culturalmente estão acostumados a determina-
dos tipos de serviços; ou ainda os seus hobbies, de tal forma 
que existem hotéis que, como mencionamos anteriormente, 
adaptam o seu spa a segmentos específicos, como o dos 
ciclistas. Ou seja, trata-se de questões que são condicionadas 
pelo tipo de estabelecimento.

Normalmente, recomenda-se que um projeto para um spa 
de alta qualidade disponha de instalações privadas (as cha-
madas “áreas VIP”), onde o cliente possa desfrutar do well-
ness num ambiente intimista e onde receba toda a atenção 
de forma muito personalizada. Por outro lado, um esta-
belecimento mais económico ou comercial deve valorizar 
as suas áreas lúdicas, como forma de captar a atenção dos 
clientes para a ocupação dos quartos (continuando com o 
exemplo de um hotel).

Já o empresário procura, principalmente, obter um valor 
diferencial com um enfoque direto ou indireto na rentabili-
dade. E um spa é rentável de duas maneiras: direta, através 
da cobrança de uma taxa de entrada ou então pela comer-
cialização da carta de tratamentos; e indireta, ou seja, pelo 
impacto que as receitas das entradas têm sobre o preço do 
serviço (taxa, quarto, etc.).

A rentabilidade do spa estará diretamente relacionada com 
o sucesso que tivermos na proposta respeitante às necessida-
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des do público-alvo. Um spa excessivamente dimensionado 
pode não ser viável economicamente, já que os seus custo de 
amortização e de manutenção serão muito elevados; como 
também um spa subdimensionado pode não o ser, podendo 
impedir que o investimento se traduza num crescimento da 
perceção do serviço por parte do cliente e que, consequente-
mente, não gera o nível de negócios esperado.

Portanto, é sempre recomendável que os spas sejam pro-
jetados por empresas especializadas no setor do wellness. 
Assim sendo, o tamanho das instalações que um spa ou 
centro wellness deve oferecer, irá depender muito do tipo de 
serviço que se queira oferecer, que por sua vez dependerá do 
tipo e do nível das próprias instalações. De qualquer forma, 
para propósitos gerais, pode-se referir que o equipamento 
básico será uma sauna, banho turco e um elemento com 
água (por exemplo, piscina dinâmica com jogos aquáticos).

É muito importante jogar com os contrastes da temperatura, 
daí o facto de se poderem combinar elementos de calor com 
elementos de frio.

Apostar na inovação e variedade
Além da exigência clássica de qualidade de serviço que 
existe hoje em dia, aquando da conceção de uma área de 
wellness do ponto de vista arquitetónico, o utilizador final 

valoriza cada vez mais os atributos de “variedade” e “ino-
vação”. Ou, dito de outra forma, o cliente de um spa espera 
ser surpreendido.

Nesse sentido, na Freixanet Wellness, inovamos constan-
temente em matéria de equipamentos e designs de última 
geração, integrando nos nossos projetos elementos como 
cabines de sal, temazcales ou paredes de gelo (Ice Expe-
rience), entre outros.

Uma das principais tendências que existem atualmente no 
mercado tem a ver com a incorporação nos projetos de salas 
VIP. Cada vez mais, os clientes solicitam que as suas áreas 
de wellness disponibilizem um espaço diferencial, que os 
ajude a oferecer um atendimento personalizado e exclusivo 
aos seus utilizadores. E uma sala VIP permite proporcionar 
tratamentos individualizados ou então para casais, ou seja, 
um verdadeiro oásis dentro do próprio spa.

Por outro lado, os spas estão a ter em consideração uma 
maior sensibilidade para o meio ambiente, o que na verdade 
é um fator diferencial na nossa empresa desde há muito 
tempo.

O setor do wellness em Espanha caminha para uma melhor 
adequação das necessidades reais dos clientes dos hotéis ou 
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de outros estabelecimentos com as necessidades que um spa 
deve cumprir. E tal como atualmente dispomos de diversas 
tipologias de unidades hoteleiras, independentemente da 
sua categoria em número de estrelas, deparamo-nos cada 
vez mais com spas especializados em oferecer determinado 
tipo de serviço que o cliente procura, adaptando-se aos esti-
los de vida do público-alvo.

As últimas tendências do setor wellness
Quanto ao segmento particular, o conceito de bem-estar 
tem vindo a ganhar adeptos ano após ano, ao ponto de se 
instalar numa casa, por exemplo, uma sauna ou banho turco, 
deixando de ser uma decisão elitista para ser uma opção 
muito comum.

Por outro lado, o turismo relacionado com o bem-estar está 
a ganhar cada vez mais peso, chegando ao ponto de muitas 
pessoas condicionarem as suas viagens a instalações que 
incorporem experiências relacionadas com o bem-estar.

De forma a nos diferenciarmos dos restantes spas presentes 
no mercado, numa das nossas últimas newsletters, desta-
camos algumas tendências no setor do wellness para 2020. 
São soluções inovadoras que podem ajudar a alcançar essa 
diferenciação, como por exemplo:

• Bancos de sauna em madeira branca para potenciar o con-
traste da cor das cabines;

• Dosagem automática de água para aquecedores de sauna, 
de modo a não ter de se controlar esta função manual-
mente;

• Piscinas pequenas de água fria em aço inoxidável;

• Painel de controlo integrado no interior da sauna, para 
poder ajustar as funcionalidades da cabine sem interrom-
per a sessão de wellness;

• Cabines e paredes de sal retroiluminadas com efeito de 
cromoterapia;

• Novas cores e formas para as pedras do aquecimento da sauna;

• Projetos de spa que incluem, por sua vez, uma área “VIP” 
para oferecer serviços e tratamentos exclusivos;

• Controlo unificado de saunas e banhos turcos a partir de 
um único painel. Assim, consegue-se controlar de uma 
forma centralizada até um total de oito cabines, o que 
reduz os custos com os equipamentos e aumenta a como-
didade da sua utilização.

Pandemia provoca atrasos generalizados
Relativamente aos efeitos provocados pela crise sanitária 
da Covid-19 no setor do wellness, e apesar das consequên-
cias serem notáveis, ao afetarem direta ou indiretamente 
setores afins (como hotéis, ginásios, construção nova, etc.) 
e também para a economia das famílias, acreditamos fir-
memente que, graças à inércia que a área do wellness vinha 
evidenciando e ao seu grande potencial de crescimento, se 
conseguirá em pouco tempo reverter o efeito desta crise e 
recuperar a tendência positiva que se vinha a verificar.

Nesse sentido, é de salientar que, na maioria dos casos, os 
clientes continuam com o firme propósito de desenvolver 
os projetos que tínhamos em carteira. Consequentemente, o 
principal efeito que a pandemia teve na série de projetos da 
Freixanet Wellness foi um atraso generalizado nas datas pre-
vistas de execução das instalações, derivado das restrições 
impostas pelas Autoridades e que na nossa empresa foram 
cumpridas rigorosamente, colocando em primeiro lugar a 
saúde da nossa equipa, em particular, e a saúde pública, em 
geral. Em qualquer dos casos, estamos mentalizados para 
ativar todos os recursos que estão ao nosso alcance para que 
essas datas sejam concretizadas o mais breve possível.

Por outro lado, tal como aconteceu transversalmente em 
muitos outros setores, esta crise sanitária levou-nos a adotar 
um regime de teletrabalho e, com ele, a otimizar e moder-
nizar a forma como se gerem tradicionalmente os projetos. 
Certamente, este fator será traduzido numa modernização 
do setor e dos seus processos de trabalho.

Os benefícios para a saúde
Apesar de não terem uma relação direta no combate ao 
Covid-19 e ao fortalecimento das defesas do corpo humano, 
regra geral todos os equipamentos de wellness possuem 
características que, por uma razão ou outra, se tornam bené-
ficos para a saúde, mencionando, de seguida, três exemplos.

Em primeiro lugar, a sauna. A certa altura, circularam infor-
mações referindo que se respirasse ar quente poderia com-
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bater o Coronavirus. No entanto, especialistas da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) descartaram essa hipótese, 
referindo não existirem provas que apoiassem o tratamento 
deste vírus com calor.

Dito isso, a sauna oferece vários benefícios, especialmente 
no que respeita à circulação sanguínea, ao sistema respirató-
rio e ao sistema imunológico, sendo por isso recomendada 
para a manutenção da saúde. Ou seja, a sauna não é um 
tratamento para este novo vírus, mas contribui de forma 
preventiva para que o corpo esteja em melhores condições 
face a um eventual contágio. Em segundo lugar, o banho 
turco que, entre as suas virtudes, se pode destacar o facto de 

acelerar as funções metabólicas, aumentando a respiração 
e humidificando as vias respiratórias. Além disso, tem um 
efeito expetorante, com todos os benefícios que isso traz à 
saúde. Ajuda a eliminar toxinas e pode até ser eficaz contra 
a tosse.

Por último, a cabine de sal, cujas propriedades de halotera-
pia, em relação à melhoria dos sistemas imunológico e res-
piratório, são argumentadas por especialistas nesta matéria. 
Portanto, além de ser um equipamento altamente relaxante e 
que está demonstrado que ajuda a reduzir o stresse, também 
é indicado para tratar constipações ou bronquites, entre 
outros problemas respiratórios.
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Bombas de calor para piscina Poolex 

Os proprietários de piscinas pretendem desfrutar delas o 
maior tempo possível e compete aos fabricantes antecipar 
as necessidades e as tendências para oferecer tecnologia de 
ponta que melhore o desempenho e a eficiência dos equi-
pamentos que comercializam. A Poolex disponibiliza uma 
vasta gama de bombas de calor e neste artigo vamos analisar 
algumas das suas propostas. 

A empresa afirma ter a visão retrospetiva necessária para 
poder oferecer a tecnologia Full Inverter em quase toda a 

sua linha de bombas de calor e refere que esta tecnologia 
só tem vantagens, pois poupa até mais 30% no consumo de 
energia do que uma bomba de calor on/off, sendo também 
muito mais silenciosa graças a um compressor e ventilador 
de velocidade variável. Indo além do desempenho, a Pollex 
considera ter desenvolvido uma gama de bombas de calor 
visualmente atraente e versátil, com soluções horizontais, 
verticais, discretas, elegantes, conectadas, para condições 
extremas e para volumes muito grandes.

Megaline Fi
É uma das bombas de calor de nova 
geração dedicada a comunidades e pis-
cinas públicas. Graças à sua tecnolo-
gia Full Inverter, adapta a sua potên-
cia de acordo com as necessidades. Os 
compressores e ventiladores modulam 
as frequências em tempo real para 
fornecer apenas a energia necessá-
ria. O consumo de energia diminui, 
conseguindo-se uma bomba de calor 
eficiente e silenciosa. Fornecida em 

caixa e estrutura de 
aço inoxidável, 

a Megaline 
Fi possui um 
grande ecrã 
táti l  muito 
intuit ivo e 
p e r m i t e  a 
u t i l i z a ç ã o 
do aplicativo 
Tuya Smart 
para contro-
lar à distân-
cia através de 

wi-fi.
C o m compressores Mitsubishi de 

nova geração que usam gás R32 (eco-
logicamente adequado e mais eficiente 
do que o R410), as suas conexões de 
alto volume permitem que a bomba 
se adapte naturalmente às limitações 

de fluxo dos equipamentos públicos. 
Disponível em 50, 75 e 100 kW, é uma 
solução para as maiores piscinas.

Nano gama
Disponível em 2021 com 6 versões de 
3 a 5kw, apenas para aquecimento ou 
reversível, a Nano apresenta-se ainda 
mais poderosa, económica e potente, 
garantindo horas de natação. Projetada 
especialmente para facilitar a vida ao 
utilizador, a Nano já vem equipada com 
as conexões de 32/38 mm para se ligar 
em poucos segundos a todos os siste-
mas de filtração clássicos. Basta ligá-la a 
uma tomada e deixar a piscina aquecer. 
Desenhada como uma bomba de calor 
Premium, herda o seu desempenho 
com um tamanho ultracompacto e o 
seu baixo peso facilita o transporte ou 
armazenado no fim da temporada.

Dreamline Premium Fi
Nesta máquina estão bem patentes as 
vantagens da tecnologia Full Inverter. 
Uma forte redução no consumo de 
energia e pressão sonora e uma vida 
útil mais longa devido ao soft start. Esta 
versão apresenta um esquema de cores 
em preto e madeira e um design con-
temporâneo que sofistica o visual junto 
à piscina. Inspirada na informática e 
decoração, a frente foi desenhada em 
ABS, um material que combina elegân-
cia e alta resistência para uma bomba 
de calor fácil de conviver no dia a dia. 
A caixa de controlo, discretamente 
integrada na parte frontal, facilita a 
leitura graças a um display digital de 
alta qualidade. Removível até 10m, a 
bomba inclui os modos Eco Inverter e 
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Power Inverter. O módulo wi-fi inte-
grado permite o controlo remoto. Está 
equipada com todos os recursos de 
topo: compressor que permite funcio-
nar a partir de -15 ° C, descongelação 
automática e um permutador com 
tecnologia de titânio garantido por 15 
anos. Está disponível de 8 a 24 kW, em 
monofásico e trifásico.

Vertigo Fi
Como bomba de calor de última 
geração, a Vertigo foi projetada para 
ser eficiente, económica e silenciosa 
ao mesmo tempo. Combina todas as 
características que tornaram o One Fi e 
o Triline Fi um sucesso e está disponí-
vel em 11 capacidades de 5,5 a 35 kW 

- a faixa mais 
ampla da 
Po o l e x . 
A bomba 
incorpora 
a tecno-
logia Full 
I n v e r t e r 
c om  u m 
compres-
sor multi-
freqüencial 
e um ven-
ti lador de 
velocidade 

variável que 
reduz conside-

ravelmente o consumo de energia e a 
pressão sonora, graças ao início suave 
da bomba e à operação contínua em 
baixa velocidade.

A Vertigo alia design e tecnologia de 
ponta. Vertical e equipada com fluxo 
de ar para cima, pode ser instalada 
num espaço confinado. O seu painel 
frontal conta com a tecnologia Poolex 
LED, desenhada para ser fácil de usar, 
com três cores que indicam o estado 

de funcionamento da bomba de calor: 
verde: a temperatura definida foi atin-
gida; azul: a piscina está sendo aque-
cida e vermelho: não está em operação.

Platinium Mini
Com um design inovador em ABS e 
disponível em 2 níveis de potência, 
atende às necessidades da maioria das 

piscinas de até 50m3 e segue os passos 
da Platinium, a bomba de calor líder da 
Poolex. Apesar de reduzida dimensão, 
tem todas as funcionalidades exigi-
das: tecnologia Full Inverter, controlo 
wi-fi e indicadores LED. É uma bomba 
silenciosa que pode ser colocada ao ar 
livre e tem ventilação vertical.

Silent Jet FI
Equipada com uma tecnologia ino-
vadora de sopro traseiro combinada 
com a tecnologia Full Inverter, a Silent 

Jet Fi é tão discreta quanto eficiente. 
Na ausência de uma grade de venti-
lação, apenas o seu painel de controlo 
frontal revela que estamos perante 
uma bomba de calor de alto desem-
penho. Equipada com wi-fi, indicado-
res LED e um compressor adaptado ao 
gás R32, é o design e o silêncio que lhe 
conferem notoriedade.

Poolex Five
A marca afirma que é um futuro best-
seller. O design vertical constitui uma 
vantagem para instalação em áreas com 
espaço limitado, a que se acrescenta a 
tecnologia Full Inverter que varia a 
frequência do compressor e do venti-
lador e lhe confere um coeficiente de 
desempenho de primeira classe num 

funcionamento silencioso. Disponível 
em 5 e 7kw, pode equipar grande parte 
das piscinas privadas atuais, até 45m3. 
E, além de um completo painel de 
controlo, wi-fi indicadores LED e um 
compressor rotativo Mitsubishi, esta 
bomba tem um design em ABS e caixa 
metálica.

Poolstar
Tel.: +34 960 130 507
Info@poolstar.es  / www.poolstar.fr

Mais informação
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Controlo de acesso em ginásios 

Numa cadeia de ginásios com várias unidades, milhares de 
sócios e centenas de colaboradores, o controlo de acessos 
afigura-se fundamental para garantir a segurança e facilitar a 
gestão. A Fitness Hut está empenhada em automatizar o con-
trolo da taxa de ocupação em todos os seus 44 clubes como 
medida de prevenção e segurança tanto para sócios como 
para colaboradores e implementou a solução G Smart People 
Counter, da Gunnebo.

Esta solução utiliza tecnologia aplicada à contagem de 
indivíduos para avaliar e controlar o fluxo de visitas nas áreas 
de transito, mantendo um ótimo controlo em tempo real da 
capacidade e distância entre as pessoas, cumprindo assim os 
protocolos de segurança mais exigentes.

Integrando a tecnologia mais avançada, o GSmart People 
Counter assegura à cadeia o controlo de capacidade eficiente 
e fiável em função do número de pessoas e da dimensão do 
ginásio, podendo incorporar-se em qualquer uma das por-
tas de acesso aos clubes. Além disso, a tecnologia permitiu 
à insígnia integrar os dados de medição em tempo real na 
sua APP para sócios. Desta forma, os utilizadores podem 
consultar a capacidade em qualquer altura e tomar a decisão 
remotamente de quando é o momento mais apropriado para 
se deslocarem ao ginásio.

“Para nós, a grande diferenciação do G Smart People Coun-
ter é que esta solução não só resolve o atual problema de con-
trolo de capacidade, mas também é uma solução muito inte-
ressante para o negócio, fornecendo informação e rácios chave 
para a otimização de recursos e tomada de decisões”, afirma 
Jorge Sepúlveda, Diretor de Marketing da Gunnebo Iberia.

O G Smart People Counter não só garante o cumprimento 
das medidas de segurança mais exigentes, mas também serve 
como uma ferramenta muito valiosa para uma gestão efi-
ciente dos ginásios. Controla a capacidade de todos os clubes 
desportivos em tempo real, fornecendo estatísticas chave 
ligadas à capacidade: capacidade multi-ginásios em tempo 
real, capacidade por bandas de tempo, capacidade máxima 
capacidade média, tempo médio de permanência e pode 
também relacionar se com a situação meteorológica. Além 
disso, o G Smart People Counter dá a possibilidade de adi-
cionar uma câmara de contagem no acesso às salas de aula 
coletivas e medir o sucesso das mesmas.

Já Isabel Revillas, Diretora de Marketing do Grupo Viva 
Gym, destaca que a cadeia decidiu optar por uma solução 
como o G Smart People Counter “devido à atual necessidade 
de proporcionar aos nossos sócios a total confiança de que 
os nossos ginásios são espaços seguros, que têm as medi-
das mais rigorosas em termos de higiene e prevenção. Além 
disso, controlar a capacidade de forma automatizada, tem 
benefícios no negócio direto amortizando a solução num 
curto espaço de tempo no que respeita aos custos de ter pes-
soal dedicado a este trabalho”.

Gunnebo Iberia
Tel.: +34902100076
www.gunnebointegratedsecurity.es

Mais informação

082_084_MERCADO PSIDH_02_2020.indd   84082_084_MERCADO PSIDH_02_2020.indd   84 29/09/2020   12:16:5829/09/2020   12:16:58

Piscine Global Europe: Digital em 2020 presencial em 2021

Na sequência dos adiamentos provocados pela pandemia, já 
foi confi rmada a realização da próxima edição do certame 
Piscine Global Europe, que fi cou marcada para o período de 
9 a 12 de fevereiro de 2021, na cidade francesa de Lyon
Não obstante, a GL Events, entidade que organiza a feira, não 
quis perder a sua histórica data de celebração e vai assinalar o 
momento num encontro digital que vai ocorrer no próximo 
mês de novembro. A iniciativa vai integrar dois eventos com-
plementares por forma aumentar e fortalecer os contactos e 
os laços de ligação entre a oferta e a procura, aproximando 
expositores e visitantes. 

Este encontro digital foi batizado com a designação Piscine 
Connect e terá lugar nos dias 17 e 18 de novembro de 2020. 
O evento permitirá às empresas promover o lançamento de 
inovações e novos produtos através da disponibilização de 
diversas funcionalidades, tais como uma plataforma para 
novos produtos; webinars de apresentação de produtos, aces-
síveis por videoconferência e replay; uma solução de rede; e 
uma plataforma remota de reunião de negócios. 

Na sua forma tradicional, a Piscine Global Europe voltará 
ao Lyon Eurexpo em fevereiro de 2021, a realizar seguindo 
todas as normas de segurança, e voltará a permitir que os 
profi ssionais da piscina e do spa se reúnam fi sicamente para 
as trocas comerciais normais. 

Segundo com Florence Mompo, diretora de Piscine Global 
Europe, foi “graças a um diálogo renovado e à vontade de 
todos os atores envolvidos que trabalhámos em conjunto 
para criar um projeto reinventado para esta feira e estou 

muito satisfeita com esta dinâmica renovada e com a con-
fi ança dos agentes económicos e da Federação Francesa de 
Piscinas (FPP) depositada nos eventos da GL Events”.

Por seu turno, Gilles Mouchiroud, Presidente da FPP, 
declarou que a Associação “tem trabalhado em estreita par-
ceria com a GL events há muitos anos e pretende continuar 
os esforços conjuntos para criar um certame verdadeira-
mente mundial na próxima edição da Piscine Global Europe”.

O responsável acrescenta a experiência totalmente digital 
a de novembro de 2020, será um momento de aprendizagem 
para o futuro e vai preparar para uma feira “phygital” (físico 
+ digital) em fevereiro de 2021.

“Estas iniciativas são um marco na utilização de novas 
ferramentas de comunicação e e que exige capacidade 
de inovação, know-how e experiência na organização de 
grandes eventos e depositamos toda a confi ança no nosso 
parceiro FL Events para responder aos desafi os”, conclui 
Gilles Mouchiroud.

Nome: Piscine Global 2020/2021
Setor: Piscina, Spa, Welness, Bem-estar,  
ambiente  
Data digital: 17 a 20 de novembro 
de 2020

Data presencial: 9 a 12 de fevereiro 
de 2021
Lugar: Lyon, França
Organização: GL Events
Tel.: 935526294
www.piscine-global-europe.com

FICHA TÉCNICA

85EVENTOS

Em colaboração com

CONTATO: Denis RICHEFEU
denis.richefeu@businessfrance.fr
+34 935 526 294
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Tecnova Piscinas 2021 expande a oferta com novos setores

Com data marcada para os dias 23 a 26 de fevereiro de 2021, 
a Feira de Tecnologia e Inovação para Instalações Aquáti-
cas - Tecnova Piscinas 2021 anunciou que vai expandir a 
sua oferta incorporando novos setores de Instalações Des-
portivas, Aqua Fitness e Fitness. Esta expansão da oferta 
expositiva decorre do pedido de empresas deste segmento 
económico que mostraram interesse em participar no salão. 
Desta forma, a feira, que é organizada pelo IFEMA e tem 
lugar no recinto da Feira de Madrid, consolida a sua projeção 
internacional crescente e garante que a terceira edição será 
um dos mais importantes certames desta indústria a realizar-
se no sul da Europa.

De acordo com a organização, a decisão de agregar estes 
novos setores na oferta global da Tecnova Piscinas responde 
a uma realidade que demonstra o peso crescente da ativi-
dade desportiva na sociedade europeia, tal como é eviden-
ciado pelos dados do Ministério da Cultura e do Desporto 
espanhol, recolhidos no Anuário de Estatísticas do Desporto 
de Espanha 2019. Neste documento, salienta-se que a des-
pesa das famílias espanholas com o desporto está estimada 
em mais de 5.686 milhões de euros, e que existem cerca de 
34.529 empresas cuja principal atividade económica também 
está relacionada com o desporto.

Já no que diz respeito à balança comercial de Espanha com 
o exterior, o desporto, no seu conjunto, importa produtos 
no valor de € 2.080 milhões e exporta artigos e serviços no 

valor de € 1.030 milhões, sendo a União Europeia o principal 
mercado do país vizinho. Além disso, nos últimos anos, a 
ginástica e o fisiculturismo tiveram um aumento notável de 
praticantes e a natação continua a ser um dos três desportos 
mais praticados semanalmente em Espanha.

Neste contexto, a edição de 2021 da Tecnova Piscinas vai 
oferecer a empresas e a profissionais do setor a oportunidade 
de acederem, no mesmo espaço e em apenas quatro dias, à 
mais vasta e inovadora oferta nesta área, bem como os prin-
cipais operadores deste mercado.

Nome: Tecnova Piscinas 2021
Setor: Piscina, Spa, Welness, Bem-estar,               
Desporto 
 Data: 23 a 26 de fevereiro de 2021

Lugar: Madrid, Espanha
Organização:  IFEMA
Tel.: 902221515            
www.ifema.es
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sAlinA

Produzido eM esPAnhA
Fabricamos em Espanha os nossos próprios sistemas  
de electrocloração salina, controlo e dosagem para  
diversas aplicações tanto em águas potáveis como  
águas de piscinas.

inovAção
Na Innowater temos uma excelente equipa de pesquisa  
e desenvolvimento que trabalha para fornecer aos  
nossos clientes um dos métodos de cloração mais  
confiáveis e eficazes do mercado. 

serviço  
Pós-vendA  
e gArAntiA
Na Innowater oferecemos consultoria prévia para  
a escolha do equipamento de cloração e cuidamos  
de possíveis incidentes através do nosso serviço  
pós-venda. No nosso SAT encontrará a solução que  
precisa. Garantimos o stock de peças de substituição  
originais a qualquer momento.
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BOLETIM DE ASSINATURA88

q Domiciliação Bancária

 IBAN   

 Codigo Swift   

q Transferência Bancária para One Drop Mark & Services, S.L.

 La Caixa: IBAN: ES66 2100 2397 8902 0013 0514  BIC: CAIXESBBXXX

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

Indique-nos o seu meio de pagamento:

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

Empresa _________________________________________________________________________

Atividade ________________________________________________________________________

Nome e apelidos ____________________________________________________________________

CIF/NIF ____________________________________ Cargo__________________________________

Morada _________________________________________________________________________

Localidade ____________________________________________ C.P. ________________________

Distrito _______________________________________________ País ________________________

Tel. ______________________  Móvel ______________________ Fax ________________________

E-mail ____________________________________ Web __________________________________

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

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

ONE DROP
Mark & Services

  Sim, desejo assinar a PISCINAS E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS HOY (Edição Portugal) por 1 ano por 27€ 
 (2 números por ano)*

  Sim, desejo assinar a PISCINAS E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS HOY (Edição online) por 1 ano por 19€ 

  Sim, desejo assinar a PISCINAS HOY por 1 ano por 47€ (6 números por ano)*

   Sim, desejo assinar a PISCINAS HOY (Edição online) por 1 ano por 36,40€

  Sim, desejo assinar a INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY por 1 ano por 37€ (4 números por ano)*

   Sim, desejo assinar a INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY (Edição online) por 1 ano por 26,00€

 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.
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De dia, correm, saltam, nadam, brincam

À noite... só querem mergulhar na cama :)

Se precisa de ajuda no seu projeto e tem alguma dúvida, nós ajudamos...

Dimensionamento, cálculo e enquadramento.

ncwg.pt
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Encomendar na 
NCWG é fácil
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ROBÔSFILTROS BOMBAS BOMBAS DE CALOR TRATAMENTO DA ÁGUA

APROVEITE O MÁXIMO 
DA SUA PISCINA

Se
te

m
b

ro
 2

02
0

PISCINAS e
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

EDIÇÃO PORTUGAL
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