
 
 
 
Segurança de Piscinas já tem Normas 
 
 
É um dado incontestável que as piscinas vêm conhecendo, na sociedade actual, um 
uso cada vez mais generalizado, quer como equipamento lúdico e de lazer, que 
complementa a oferta turística, quer como equipamento desportivo. De facto, as 
piscinas são comummente identificadas como espaços e actividades recreativas, 
terapêuticas e desportivas, fortemente direccionadas para o bem-estar e o 
desenvolvimento físico.  
 
Por estas razões, podemos compreender a diversidade dos equipamentos disponíveis 
considerados de utilidade pública, como os dos parques aquáticos, hotéis, 
condomínios, spas e piscinas municipais. Esta diversidade de equipamentos e 
utilização implicam adequados níveis de exigências em matéria de segurança, face à 
especificidade dos riscos associados, por forma a evitar lamentáveis acidentes e 
mesmo perdas irreparáveis, provocados, fundamentalmente, por deficiente concepção 
e ou funcionamento. 
 
O IPQ, que desde 1993 vem dedicando especial atenção a este assunto com a 
aprovação da Directiva CNQ 23/93, pretende agora divulgar, de forma alargada, às 
diversas entidades com responsabilidades nesta matéria, duas Normas Europeias 
recentemente aprovadas que definem requisitos no âmbito da concepção e do 
funcionamento das piscinas, respectivamente: 
 
EN 15288-1: 2008 – Swimming pools – Parte 1: Safety  requirements for design 
 
EN 15288-2: 2008 – Swimming pools – Part  2: Safety requirements for operation 
 
O campo de aplicação destas normas abrange as piscinas de Tipo 1 (piscinas cuja 
actividade constitui o negócio principal, tais como as piscinas municipais ou as de uso 
comercial e os parques aquáticos), de Tipo 2 (piscinas que funcionam como 
complemento do negócio principal, tais como as dos hotéis, parques de campismo, 
actividades terapêuticas, spas) e de Tipo 3 (qualquer tipo de piscinas, excepto 1 e 2 e 
as de uso privado ou familiar). 
 
Simultaneamente e em colaboração com a CT 166, através da sua Sub Comissão 1 – 
Piscinas e Spas e com o especial contributo da Associação Portuguesa de Piscinas 
(APP), o IPQ está a desenvolver as acções necessárias à disponibilização, até final do 
ano, da versão portuguesa destes documentos. 
 
As versões francesa e inglesa destas Normas estão desde já disponíveis para 
aquisição directa através da nossa Loja electrónica http://loja.ipq.pt ou através do e-
mail vendas@mail.ipq.pt. A versão em português estará disponível até ao final do 
corrente ano.   
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