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Qualidade ambiental 
em piscinas

curso técnico superior profissional



A utilização de piscinas está associada a vários benefícios para a saúde e bem-estar. Estes benefícios devem 
ser ponderados com os possíveis impactos adversos para a saúde dos utilizadores e profissionais, bem como 
para o ambiente. Na maior parte dos casos, as piscinas de utilização pública e semi-pública não são objeto de 
regulamentação nacional, e o crescimento exponencial deste setor tem desencadeado novos desafios.

O CTeSP em Qualidade Ambiental em Piscinas qualifica profissionais para planear, implementar e supervisionar 
as práticas mais adequadas de manutenção das condições estruturais e higio-sanitárias de piscinas; requisitos 
de renovação, tratamento e gestão sustentável da água; a operacionalização dos programas internos de 
monitorização da qualidade da água, ar e atividades de segurança e saúde ocupacional, contribuindo para uma 
gestão sustentável e integrada da qualidade ambiental com vista a proteger o ambiente e a saúde pública.

Os estudantes que concluam este curso de formação profissional, e que reúnam condições de ingresso, têm 
prioridade na ocupação de vagas da Licenciatura em Saúde Ambiental.

Saídas Profissionais: Empresas de conceção, reabilitação e manutenção de piscina; empresas de gestão de piscinas públicas (e.g., municipais, pertencentes a 
corporações, entre outras entidades); estâncias termais e SPAS; piscinas de centros desportivos; piscinas de clubes de saúde, lazer e bem estar; piscinas de instituições 
de ensino; piscinas de centros hospitalares/unidades de reabilitação física e terapêutica; piscinas de unidades hoteleiras; recintos de diversões aquáticas.

Regime de Estudos: Diurno

Plano de Estudos

Unidades Curriculares Período ECTS

Análise e Tratamento de Dados 1º semestre 5,0

Atividades de Saúde, lazer e Desporto em Piscinas 1º semestre 6,0

Biologia e Química 1º semestre 6,0

Referenciais Normativos e Legislação 1º semestre 6,0

Sustentabilidade e Qualidade Ambiental I 1º semestre 7,0

Condições Estruturais e Higio-Sanitárias de Piscinas 2º semestre 6,0

Monitorização e Controlo da Qualidade da Água 2º semestre 7,0

Sistemas de Circulação e tratamento da Água em Piscinas 2º semestre 6,0

Socorrismo e Emergência em Piscinas 2º semestre 4,0

Sustentabilidade e Qualidade Ambiental II 2º semestre 7,0

1º ano

Unidades Curriculares Período ECTS

Gestão Sustentável da Qualidade da Água 1º semestre 7,0

Gestão Sustentável da Qualidade do Ar 1º semestre 5,0

Gestão Sustentável de Consumos e Manutenção de Piscinas 1º semestre 7,0

Segurança e Saúde Ocupacional 1º semestre 7,0

Estágio 2º semestre 30,0

2º ano




