
CMIA— Centro de Monitorização e 
Interpretação Ambiental 

 

 

 
OFICINA 

 

Como se avalia a qualidade  
da água? 

 
 

 

Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental  
de Vila do Conde 

 

Horário de funcionamento:  

2ª a 6ª  -  10 às 18 horas  

 

Inscrições gratuitas através de: 

Telefone: 252 637 002       

E-mail: cmia-viladconde@sapo.pt 



 

 

Temas a abordar: 

 

• Noções do ciclo da água, ciclo do azo-

to e ciclo do fósforo; 

 

• Legislação relativa aos diferentes 

tipos de águas; 

 

• Conceitos de contaminação ambien-

tal e indicador bacteriológico de con-

taminação; 

 

• Principais métodos analíticos utiliza-

dos para a análise microbiológica das 

bactérias indicadoras da qualidade da 

água;  

 

Os participantes nesta oficina terão igual-

mente a oportunidade de contactar com 

equipamento de campo e algumas das téc-

nicas laboratoriais utilizadas na monitoriza-

ção da qualidade da água. 

 

A água é um bem essencial para todas as 

formas de vida. Este elemento cobre cerca 

de 3/4 do planeta (oceanos, rios, lagos; 

aquíferos; calotes polares; nuvens, chuva e 

gelo) e pode encontrar-se sob diversas for-

mas (estado sólido, líquido ou gasoso). 

 

Os recursos hídricos são afectados directa 

e indirectamente através de poluição ou 

má gestão, promovendo perturbações sig-

nificativas ao nível da paisagem, fauna e 

flora, assumindo, por isso, particular rele-

vância a necessidade da sua preservação. A 

monitorização das águas é essencial no 

acompanhamento da sua qualidade e um 

meio para prevenir e alertar para o risco de 

irreversibilidade da salubridade das mes-

mas.  

 

Dada a importância deste recurso natural 

foi decretado o dia 1 de Outubro como o 

Dia Nacional da Água. 

 

 

 

 

Formador: Luísa Rodrigues (Mestre em 

Hidrobiologia) 

 

Destinatários: a comunidade em geral 

 

Duração: 2 horas (10h30 –12h30) 

 

Custo: a inscrição não tem qualquer custo 

necessitando apenas de uma pré-inscrição.  

Para mais informações e pré-inscrição contactar:   
Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Vila 

do Conde   

 

Av. Marquês Sá da Bandeira nº 320 

 

Telefone: 252 637 002  

E-mail : cmia-viladconde@sapo.pt 


