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Directiva 2006/7/CE
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AMBIENTE
(Salubridade)

O
B
J
E
C
T
I
V
O
S

1. Promoção da Saúde

2. Prevenção da Doença

3. Diagnóstico e Tratamento 
Precoce da Doença

4. Recuperação

Estudo e solução dos problemas que 
condicionam a Saúde dos indivíduos 
integrados no seu meio ambiente.

GONÇALVES F., in Moderna Saúde Pública

COMUNIDADE
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A qualidade das A qualidade das A qualidade das A qualidade das ááááguas balneares constitui uma guas balneares constitui uma guas balneares constitui uma guas balneares constitui uma 
preocupapreocupapreocupapreocupaçççção para a região, ao não para a região, ao não para a região, ao não para a região, ao níííível ambiental, de vel ambiental, de vel ambiental, de vel ambiental, de 
sasasasaúúúúde pde pde pde púúúública e econblica e econblica e econblica e econóóóómico, visto que o Turismo mico, visto que o Turismo mico, visto que o Turismo mico, visto que o Turismo éééé a a a a 

actividade com maior impacto no Algarve.actividade com maior impacto no Algarve.actividade com maior impacto no Algarve.actividade com maior impacto no Algarve.
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- Adesão de Portugal à CEE (1/1/1986);
- Derrogação de 7 anos p/ cumprimento da directiva (n.º3 art. 4);

-Orientações da DGCSP: avaliação da  zona envolvente, c/ 
atribuição de índice sanitário (bom, satisfatório e mau) e 
classificação das praias em “boa, aceitável e má”.

1986

- Início da monitorização em 24 praias de 5 Concelhos.1984

- Efectuado o 1º levantamento das praias, pelo Serviço de 
Saúde Pública da ARSF.1982

- Publicação da Directiva comunitária sobre a qualidade 
das águas balneares (Directiva 76/160/CEE).1975
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- Obrigatoriedade  do cumprimento integral da Directiva 
(76/160/CEE).1993

- Início da pesquisa de cianobactérias nas águas interiores.1996

- 1º diploma legal nacional a publicar normas de qualidade 
da água, incluindo as balneares (DL n.º 74/90, 7 Mar) com 
transposição para o direito interno da Directiva 76/160/CEE;
-Divulgação ao público de folheto c/ a classificação das ZB 
(DGCSP e DGQA).

1990

- Divulgação ao público de boletins de análise, em língua 
portuguesa e inglesa, efectuada pela (ARSF). 1989
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- Circulares Normativas da DGS sobre Execução do 
Programa de Vigilância Sanitária das Zonas Balneares.2003

- Despacho n.º 7845/02 - 2ª Série, 16 Abr, do  MA a definir 
o modo como se operara a transição das competências.2002

- Alteração do exercício de  competências do programa de 
verificação da conformidade do MS�MA.
(DL nº 236/98, 1 Ago).

1998
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«Conjunto de acções desenvolvidas com vista à avaliação da 
qualidade da água e à prevenção de riscos para a saúde 
pública realizadas pelos serviços competentes do MS, sob a 
coordenação e responsabilidade das Autoridades de Saúde.»

DL n.º 236/98, 1 Ago
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• Proteger a Saúde dos banhistas;  

• Avaliar o risco para a Saúde.
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1. Caracterização da ZB;

2. Identificação das Fontes Poluidoras;

3. Avaliação da Zona Envolvente;

4. Avaliação da Qualidade das Águas Balneares;

5. Informação e Educação para a Saúde;

6. Outras Actividades associadas:
a) Sistema de Informação (SisÁgua);
b) Bandeira Azul;
c) Colaboração Interinstitucional.
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De 5 em 5 anos
ou

Sempre que as situações ambientais e/ou epidemiológicas o justifiquem

-Identificação das águas afluentes
-Tratamento das águas afluentes
-Outras formas de poluição

-Características físicas
-Características da área envolvente
-Características do equipamento

2. IDENTIFICAÇÃO                                     
DAS FONTES POLUIDORAS

1. CARACTERIZAÇÃO     
DA ZB
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-Salubridade
-Segurança
-Estruturas Apoio

3. AVALIAÇÃO 
DA ZONA 

ENVOLVENTE
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Zonas Balneares Costeiras

Zonas Balneares Interiores

Última quinzena de Junho e
Última quinzena de Agosto
ou primeira de Setembro

Primeira quinzena de Julho

ou
Sempre que as situações ambientais e/ou

epidemiológicas o justifiquem
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4. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA BALNEAR
(Classificação das águas como balneares - CCDR c/ o apoio do INAG e parecer vinculativo do DRS)

Análise do programa de verificação da conformidade;

Realização de análises programadas em ZB com variações de 
qualidade;

Realização de análises complementares ao PVC e ao PVS, em função 
de resultados analíticos de má qualidade ou ocorrências.
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4. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA BALNEAR

Parâmetros

• INSPECÇÃO LOCAL – Cor, Transparência, Óleos Minerais, 
Substâncias Tensioactivas, Cheiro a Fenóis, Sólidos Flutuantes, 
Florescências de Cianobactérias*;

• LABORATORIAL - pH, CT, CF, EF, Salmonella e Cianobactérias*.

DL n.º 236/98, 1 Ago
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4. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA BALNEAR

Interdição

Quando se constate que a qualidade das águas põe em risco a 
saúde dos banhistas, o DRS interdita a prática balnear, 
notificando a CCDR e autoridade marítima.

DL nº 236/98, 1 Ago
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5. INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE

• Divulgação dos riscos para a saúde associados às águas 
balneares;

• Educação para a saúde, em colaboração com outras 
entidades:
– Divulgação de regras de segurança (exposição solar, 

banho, consumo de alimentos, entre outros).
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6. OUTRAS ACTIVIDADES ASSOCIADAS

a) SisÁGUA - Sistema de Informação em Saúde Ambiental

• A aplicação SisÁGUA permite o registo e a consulta de 
informação actualizada via web, permitindo deste modo a 
tomada de decisões e respostas adequadas e atempadas;

• Os utilizadores desta aplicação incluem serviços centrais 
(DGS), regionais (ARS) e locais (CS);

• Estão ainda incluídos os LSP e o INSA.
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6. OUTRAS ACTIVIDADES ASSOCIADAS

b) Bandeira Azul da Europa

• Participação c/ a CCDR e ABAE na fase de candidatura BA;
• Vistorias conjuntas às ZB para hastear BA.

c) Colaboração interinstitucional

• Colaboração c/ CCDR, AdA, Autarquias, entre outros.
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ZONA 
BALNEAR

ÁGUA 
BALNEAR

ZONA 
ENVOLVENTE

EDUCAÇÃO 
PARA A SAÚDE
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• Factores desencadeantes de Acidentes;

• Exposição às Radiações UV;

• Qualidade Microbiológica das Areias;

• Organismos Aquáticos Perigosos;

• Qualidade da Água: 
– Poluição Biológica;
– Poluição Química e Física.
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CriptosporidíaseCryptosporidium parvum

GiardíaseGiardia lamblia
Protozoários

Diarreia, VómitosNorwalk

Hepatite AHVA

Diarreia, VómitosRotavirus

Vírus

ShigeloseShigella

Gastoenterites, Inf. UrináriasEscherichia coli

Febre Tifóide, GastroenteritesSalmonella

Bactérias

�$��#�
?����

IMPACTO NA
SAÚDE

AGENTES ETIOLÓGICOS



31-03-2008 Dália Pinheiro                                   

	���=��
����%����%��:����

Irritantes ao 
Contacto

Hepatotoxinas

Neurotoxinas

Danificam os nervos podendo causar 
tremores musculares afectando 

particularmente os músculos 
respiratórios. Perda de memória.

Tipos 
Toxinas Náuseas, Diarreia, Cólicas Abdominais. 

Formação de Tumores no Fígado.
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Dermatites , Conjuntivites e Rinites.

IMPACTO NA SAÚDE
AGENTES ETIOLÓGICOS                           

- MICROALGAS -
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Melhores indicadores 
da probabilidade de 

ocorrência de 
microrganismos 

patogénicos
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Enterococos intestinais - parâmetro 
indicador com melhor desempenho  
nas águas costeiras. (OMS)
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Escherichia coli –parâmetro 
indicador de contaminação fecal.
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ZB interior PEGO FUNDO

Monitorizada desde 1996
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A nova directiva permitirá:
�Simplificar e tornar os critérios mais estritos;
�Melhorar a gestão das águas balneares, através de 

informação ao público com sistema de alerta precoce;
�Minimizar os potenciais riscos para a Saúde dos banhistas.


