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» OBJETIVO GERAL 

 Promover a partilha de conhecimentos, experiências, práticas e orientações, que visem a 

promoção da educação para uma boa qualidade e saúde na e da piscina.  

 

» OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reforçar a importância que as piscinas têm na promoção da atividade física e desportiva. 

 Atualizar conhecimentos em matérias relacionadas com o processo de monitorização, 

avaliação e desinfeção da água, de forma eficiente e eficaz.  

 Apresentar os resultados de um estudo microbiológico, realizado entre os anos de 2014 e 2015 

nas piscinas públicas.  

 Promover o espírito crítico, a reflexão e a discussão sobre as áreas a abordar. 

 Estimular a partilha de conhecimentos e estratégias de forma a dotar os participantes de 

competências e ferramentas úteis para uma utilização mais consciente da piscina. 

 

» DESTINATÁRIOS 

 Técnicos superiores e docentes que lecionam atividades curriculares e extracurriculares sob a 

coordenação da Direção de Serviços do Desporto Escolar (MDO e natação pura). 

 Dirigentes e treinadores dos Clubes com atividade nas piscinas. 

 Gestores desportivos autárquicos. 

 Gestores de piscinas. 

 Alunos da Universidade da Madeira. 

 Trabalhadores da Direção Regional de Juventude e Desporto e do setor privado, que tenham 

como função particular o tratamento da água das piscinas.  

 Técnicos de entidades que utilizam as piscinas públicas. 

  Ação de Formação 

 

 
Educação para a Saúde na Piscina 

26 de novembro 2015 | 9h30 - 12h30 

Auditório da Direção Regional de Qualificação Profissional 

 

  Ação de Formação 

 



» PROGRAMA 

Moderação | João Rodrigues 

9:20 Receção dos participantes 

9:30 Sessão de abertura  

9:40 

 

O impacto da construção de piscinas públicas no fenómeno desportivo aquático 

David Gomes | Diretor Regional de Juventude e Desporto 

10:00 

 

 

A importância da manutenção eletromecânica dos equipamentos - Que relação com                

a qualidade da água? 

Bruno Rebolo | Direção Regional Planeamento, Recursos e Infraestruturas 

10:20 

 

Os procedimentos em caso de contaminação e de prevenção da qualidade da água 

Miguel Ferreira | Enkrott 

10:40 

 

Breve resenha histórica e regulamentação em vigor 

Graça Calado | Laboratório Regional de Saúde Pública 

11:00 Intervalo 

11:20 

 

 

 

 

Apresentação dos Estudos: 

- A avaliação dos parâmetros microbiológicos (bacteriológicos e micológicos) 

- A avaliação dos riscos para a saúde associados ao utilizador 

Ana Campos e Carmen Ferreira | Laboratório Regional de Segurança Alimentar e Veterinária  

Fabíola Freitas e Paulo Rodrigues | Laboratório Regional de Saúde Pública  

11:55 Debate 

12:30 Sessão de encerramento 

 

 

 

 

 

Informações e inscrições (até 24/11/2015) 

www.madeira-edu.pt/drjd 


