
1. Conferencia Ibérica

de Piscinas públicas

com tratamento biológico

Programa preliminar

Dia 29 de Setembro, Segunda-feira - Dia da excursão

10 h Visita a piscinas biológicas na região – aberto para sócios e
participantes da conferência

Nada vale mais que ver e sentir. Assim a visita a piscinas biológicas
serve para introduzir ao assunto numa forma bem direta.
Dependente do número de participantes a visita será organizada
com carros próprios ou com um pequeno autocarro.

18 h Assembleia Geral do GIABN
(exclusivo para os sócios do GIABN)

20 h Convívio do Grupo Ibérico aberto aos participantes do
Congresso num Restaurante no Concelho de Aljezur

Dia 30 de Setembro, Terça-feira - Dia da conferência

9.00 h Palavras de boas vindas, Carles Pérez, presidente GIABN

9.30 h Stefan Bruns (Alemanha):
Piscinas publicas de tratamento biológico na Alemanha

Engº Stefan Bruns da empresa Polyplan-GmbH é um dos projetistas mais
experientes na área das piscinas públicas de tratamento biológico.
A apresentação dele vai introduzir ao assunto e focar especialmente na
qualidade da higiene da água que foi investigado, ao longo de muitos anos, em
quase de trinta piscinas deste tipo.

10.15 h Claudia Schwarzer (Portugal):
Piscinas biológicas de uso turístico em Portugal

Arqtª pais. Claudia Schwarzer, membro da direção do GIABN, é sócio-gerente da
Bio Piscinas, Lda. e está conceber piscinas biológicas desde 20 anos em Portugal.
A palestra vai focar o aspeto de soluções especialmente desenhadas para cada
local e nas experiências com projetos turísticos como um tipo de piscina pública.

11.00 h Intervalo de Café

11.30 h Dr.ª Alberta Stenico (Itália):
Piscinas publicas de tratamento biológico na Itália

Dr.ª Alberta Stenico é bióloga e Diretora do Laboratório da Agencia de Ambiente
da Região Autónoma de Alto Adige na Itália. O grupo de trabalho dela é
responsável para o controlo da qualidade de água de 7 piscinas públicas de
tratamento biológico.

12.15 h Udo Schwarzer (Portugal): As Directrizes do GIABN

Udo Schwarzer, Presidente da IOB e Vice-Presidente do GIABN, apresenta a
proposta de directrizes do GIABN como template para eventuais regulamentos
legais na área de piscinas públicas de tratamento biológico.

13 h Almoço livre

14.30 h Tore-Derek Pfeifer, (Alemanha):
A gestão de uma piscina pública de tratamento
biológico em Glatten, Alemanha

Tore-Derek Pfeifer é Presidente da Câmara municipal de Glatten, na Alemanha,
no distrito de Freudenstadt, na região administrativa de Karlsruhe, estado de
Baden-Württemberg. Há alguns anos, o Município decidiu transformar a piscina
pública convencional numa piscina de tratamento biológico.

15.00 h Ana Geraldes (Portugal):
A limnologia nas piscinas com tratamento biológico

Ana Geraldes é bióloga e professora no Instituto Politécnico de Bragança - Escola
Superior Agrária. Como limnóloga ela publicou vários trabalhos sobre o plâncton
de rios, barragens e de piscinas biológicas.

15.45 h Café

16.00 h Arnau Casanovas Massana & Anicet R. Blanche
(Espanha): Bacteriologia e piscinas naturalizadas

Arnau Casanovas Massana & Anicet R. Blanche são biólogos da Universidade de
Barcelona e têm vindo publicado um trabalho sobre a bacteriologia de três
piscinas naturalizadas de uso particular.

16.30 h Olga Ormaechea Cazalis (Espanha): A ideia de uma rede
de cidades interessadas em piscinas naturalizadas

Arquitecta Olga Ormaechea Cazalis trabalha no Governo de Andalusia, é membro
do GIABN, e apresenta uma proposta como reunir os forços de comunidade
ibéricas no caminho a construir piscinas públicas de tratamento biológico.

17.45 h Juan Antonio Sanchez (Espanha): Medidas de apoio
financeiro para a criação de piscinas de tratamento
biológico em Portugal e Espanha

Juan Antonio Sanchez do Instituto de Restauración y Medio Ambiente SL, é
especialista em projetos financiados por fundos europeus e já participou num
projeto de piscina biológica de uso público (turístico) no Norte de Portugal.
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Piscinas de tratamento biológico têm sido muito bem aceites em países da
Europa Central como é o caso da Alemanha, havendo até algumas piscinas
biológicas públicas que chegam a poder ter 5000 visitantes por dia. Em
Portugal e Espanha a maioria das piscinas deste tipo existentes são proje-
tos de uso familiar, contudo já existem alguns projetos de uso turístico.
Com o aparecimento de primeiros projetos públicos na Península Ibérica,
ainda em fase de estudo, o GIABN sentiu a necessidade de convidar para
esta conferência em Aljezur.

Estas piscinas, vulgarmente tituladas como biológicas, têm sido muito
bem aceites em países da Europa Central como é o caso da Alemanha,
havendo até algumas piscinas biológicas públicas que chegam a poder ter
5000 visitantes por dia. Em Portugal e Espanha a maioria das piscinas
deste tipo existentes são projetos de uso familiar, contudo já existem
alguns projetos de uso turístico.

O objectivo da conferência é informar os projectistas, designers, os
organismos públicos sobre a gestão e assuntos da saúde de piscinas com
tratamento biológico e promover o diálogo entre projetistas, cientistas e
entidades públicas.

O programa foca para assuntos como a eficácia de sistemas de tratamento
biológico, a limnologia e bacteriologia de piscinas públicas com tratamen-
to biológico. Apresentadores oriundos de Alemanha, Espanha, Portugal e
Itália vão abordar assuntos de apoio financeiro para estas instalações
públicas.
Um Presidente da Câmara vai falar sobre a gestão da piscina pública com
tratamento biológico no município dele. Será apresentado uma proposta
do GIABN de directrizes para Portugal e Espanha como ferramenta de
regulamento destes equipamentos na Ibéria.

A ausência de legislação nacional aplicável para piscinas com tratamento
biológico, em Portugal bem como na Espanha, é responsável para uma
falta de base para o enquadramento jurídico correcto, seja nos processos
de licenciamento, seja na avaliação dos mesmos. Com o aparecimento de
primeiros projetos públicos na Península Ibérica, ainda em fase de estudo,
o Grupo Ibérico de Águas Balneares Naturalizadas sentiu a necessidade de
convidar para esta conferência em Aljezur no dia 30 de Setembro.

O Grupo Ibérico de Águas Balneares Naturalizadas GIABN é uma associação
bi-nacional de profissionais da área de planeamento e construção de
piscinas com tratamento biológico. O Grupo está aberto para os profissio-
nais da área bem como para promotores de projectos, proprietários e
amigos destas piscinas.
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O Grupo Ibérico de Águas balneares naturalizadas é uma associação
de profissionais da área de planeamento e construção de piscinas
biológicas/piscinas naturalizadas.

O Grupo está aberto para os profissionais da área bem como para
promotores de projectos e proprietários e amigos de piscinas
biológicas/piscinas naturalizadas.

O Grupo Ibérico foi criado para

- a troca de informações sobre o assunto entre profissionais, em
especial para a divulgação de práticas adequadas na construção de
piscinas naturalizadas,

- reunir conhecimento (científico) que ajude a todos,

- manter relações com investigadores nas universidades,

- a formação específica para os membros através de publicações,
congressos e outras formas adequadas,

- criar uma marca de qualidade para a Península Ibérica,

- defender a ideia de instalação de equipamentos de águas
balneares naturalizadas, especialmente perante entidades nacio-
nais e internacionais, em especial organismos legisladores e regula-
dores,

- promover a colaboração ao nível internacional.

Como participar?

Participação: 100 Euro (pausas de café incluído)

Inscrições para a conferência através de email para
giabn.org@gmail.com com indicação de nome e endereço
completo e número de contribuinte.

Organização: GIABN (Udo Schwarzer, 00351 282 973 363)

Línguas: português, castelhano, inglês

O GIABN reserva-se o direito de anular a conferência em caso que o número
mínimo de participantes não for atingido até esta data.

Durante o mês de Setembro, as pessoas inscritas através do email para
giabn.org@gmail.com vão receber a fatura referente à participação que tem ser
pago até ao dia 20 de Setembro através dos meios indicados na fatura.

Apoio: Município de Aljezur


