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CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL (CTESP)

QUALIDADE AMBIENTAL EM PISCINAS

PRINCIPAIS ATIVIDADES DO PERFIL PROFISSIONAL
Planear, implementar e supervisionar as práticas mais adequadas de manutenção das piscinas, para a
prevenção e gestão de riscos para a saúde pública e ocupacional e a proteção do ambiente.
Planear e coordenar a área técnica da manutenção de piscinas aplicando os princípios, técnicas e soluções mais
ecológicas e adequadas às atividades desportivas, de saúde, lazer e bem-estar.
Operacionalizar, analisar e gerir a nível interno os programas de controlo e monitorização da qualidade da água,
ar e atividades de segurança e saúde ocupacional.
Gerir os consumos de forma eficiente e sustentável, assegurando as condições ótimas para o rendimento das
atividades desenvolvidas, bem como o cumprimento dos parâmetros estabelecidos.

SAÍDAS PROFISSIONAIS

CONDIÇÕES DE ACESSO

• Empresas de conceção, reabilitação e manutenção

• Titulares de um curso de ensino secundário ou

de piscinas;
• Empresas de gestão de piscinas públicas;
• 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;

habilitação

legalmente

equivalente,

com

aproveitamento em pelo menos uma das seguintes
unidades curriculares: Biologia e Geologia; Física e
Química; Matemática;
• Aqueles que tenham sido aprovados nas provas
especialmente adequadas a avaliar a capacidade
para a frequência do ensino superior dos maiores
de 23 anos;
• Titulares de um diploma de especialização

• Piscinas de unidades hoteleiras;

tecnológica, de um diploma de técnico superior

• Recintos de diversões aquáticas.

profissional ou de um grau de ensino superior.

PROSSEGUIMENTO DOS ESTUDOS

CANDIDATURAS E + INFORMAÇÃO

Os estudantes que concluam este curso de formação
e que reúnam condições de ingresso têm prioridade
na ocupação de vagas da Licenciatura em Saúde
Ambiental ministrada na Escola Superior de Saúde do
Porto, Instituto Politécnico do Porto (ESS | P.Porto).
Equivalência a 30 ECTS – 1 semestre do 1º ano.

https://www.ess.ipp.pt/cursos/
https://domus.ipp.pt/home/cands/candidaturas.aspx
maf@ess.ipp.pt

