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CIRCULAR Nº 05/15 
 

26/01/2015 
 

DISTRIBUIÇÃO: Associações Territoriais  

 

ASSUNTO: “Portugal a nadar” - Parcerias 
 
 

Informa-se que, no âmbito do projeto “Portugal a Nadar”, foram estabelecidas parcerias com 
várias empresas (Sotécnica e SICH2O) para a implementação de serviços integrados de 
auditoria e proposta de implementação para certificação energética; multitécnica; desportiva; 
qualidade água; qualidade ar. Este programa será enquadrado no Pack Entidade, sem custos 
adicionais no que se refere ao processo de auditoria. 
 
AUDITORIA E PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO ENERGÉTICA PARA CERTIFICAÇÃO 
 

Pretende-se lançar as bases para um acompanhamento da eficiência energética das 
instalações e sistemas técnicos de uma piscina de utilização pública, de acordo com o 
estabelecido no Decreto-Lei nº118/2013 que estabelece o regulamento para os Sistemas de 
Certificação Energética dos Edifícios SEC. De referir, que os técnicos responsáveis estarão 
qualificados conforme o Decreto-Lei nº58/2013. 

A auditoria irá incidir sobre: 

- ÍNDICES DE CONSUMO DE ENERGIA 

- CONTROLO DE CUSTOS INTERNOS 

- POTÊNCIA ATIVA ELÉTRICA 

- ENERGIA REATIVA 

- ILUMINAÇÃO INTERIOR E EXTERIOR 

- INSTALAÇÕES DE AVAC 

- INSTALAÇÕES DE AQUECIMENTO E BOMBAGEM DE ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS 

- INSTALAÇÕES DE AQUECIMENTO E BOMBAGEM DA ÁGUA QUENTE DA PISCINA 

- INSTALAÇÕES DE GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA (GTC) 

- MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
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AUDITORIA PARA MANUTENÇÃO MULTITÉCNICA 

A prestação de serviços de manutenção multitécnica inclui uma proposta de um plano de 
manutenção das instalações e equipamentos alvo, garantindo a continuidade dos serviços, a 
sua máxima operacionalidade, fiabilidade, disponibilidade, durabilidade, rendimento e higiene e 
segurança em conformidade com os requisitos que constam normalmente dos documentos de 
consulta/caderno de encargos e da legislação em vigor. 

O fluxograma seguinte traduz a organização geral do plano de manutenção multitécnica. 

 

AUDITORIA DESPORTIVA 

A auditoria desportiva inclui uma análise de todos os equipamentos desportivos da instalação e 
da sua adequação aos objetivos da mesma. Será elaborado um plano de auditoria, com base 
no estabelecido pelo Decreto-Lei nº141/2009, alterado pelo Decreto-Lei nº110/2012, e tendo 
também em conta os critérios para aprovação de competições e para escolas de natação, o 
que permitirá avaliar a adequação das instalações. 

Serão analisados todos os equipamentos desportivos, desde a piscina e as condições do cais, 
aos materiais de treino, passando também pelas estruturas para treino complementar (ex. 
salas de exercício). 

No final será compilado um relatório com base nas condições da instalação para os diferentes 
objetivos e apresentado um plano corretivo e/ou de manutenção para todos os equipamentos 
da instalação. 
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Planeada 

Preventiva 

Sistemática 

Condicionada 

Correctiva 

Não Planeada Correctiva 
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AUDITORIA QUALIDADE DA ÁGUA 

De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº306/2007. A presença de bactérias indicadoras 
fecais indica uma contaminação das águas e alerta para a necessidade de tratamento, 
especificamente: 

- COLIFORMES 

- ENTEROCOCOS 

- CLOSTRIDIOS SULFITO-REDUTORES 

- OUTROS INDICADORES 

 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA/BACTERIOLÓGICA DE ÁGUAS DE PISCINAS 

Por cada piscina devem ser feitas duas recolhas de água analisadas de 15-15 dias.  

A análise microbiológica/bacteriológica da água de piscinas implica duas colheitas:  

- À SUPERFÍCIE;  

- EM PROFUNDIDADE.  

Provas Efetuadas: 

PH: 

NO total de microrganismos a 22O C 1 ml 

NO total de microrganismos a 37o C 1 ml 

Coliformes totais 100 ml (M.F.) 

Coliformes fecais 100 ml (M.F.) 

Estreptococos fecais 100 ml (M.F. 

Estafilococos coagulase + 100 ml (M.F.) 

Estafilococos coagulase - 100 ml (M.F.) 

Pseudomonas aeruginosa 100 ml (M.F.) 

Conclusão: A amostra de água analisada é própria (ou imprópria) sob o ponto de vista bacteriológico 
para o fim a que se destina. 
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AUDITORIA QUALIDADE DO AR 

Por base na Diretiva 2008/50/CE. A análise Microbiológica do Ar Interior é uma análise que 
determina os níveis de contaminação microbiológica e as quantidades de poluentes em 
ambientes climatizados. Este controle de qualidade do ar será feito através de coletas e 
exames em laboratório e aponta possíveis proliferações de fungos e contaminações químicas, 
resultantes de problemas de circulação de locais fechados e falhas técnicas de aparelhos 
climatizadores. Existirá um programa de controlo da qualidade do ar interior no qual também 
serão contempladas a realização de análises, nos períodos de maior afluência das piscinas, 
com uma periodicidade mínima bianual. Serão feitas amostragens sempre que se verifique 
qualquer situação anómala de que resultem queixas relativas a irritações dos olhos e 
problemas respiratórios, quer dos utilizadores, quer do pessoal que trabalhe nas piscinas. 

Será importante avaliar as condições de prevenção e controlo do desenvolvimento de 
Legionella, (no caso de haver equipamentos facilitadores do seu desenvolvimento e 
disseminação, tanques de hidromassagem, sistemas centralizados de climatização com torres 
de arrefecimento ou condensadores evaporativos, reservatórios de água sanitária, 
torneiras/chuveiros com reduzida utilização, termoacumuladores).  

Micro-organismos a avaliar: 

- ASPERGILLUS 

- PENICILLIUM  

- ALTERNARIA 

- LEGIONELLA 

 
 
 
Pela Direcção da FPN 

 

 

M. Freitas 
Vice-presidente Executivo 
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