
 

 

 

 

Curso de Formação 
 

 

 

Monitorização 
Bacteriológica de Águas 

 
 
 

27 de Outubro a 5 de Novembro  
2009 

 

Centro de Monitorização e Interpretação 
Ambiental de Vila do Conde 

 

CMIA de Vila do Conde 

 

Mais informações e pré-inscricões 

através dos contactos: 

 

Telefone nº: 252 637 002       

e-mail: cmia-viladconde@sapo.pt 

 

Duração: 17 horas 

Horário pós-laboral 

3ª a 5ª: 18h00-20h00/18h00-21h00 



 

 

TEMAS A ABORDAR: 

• Legislação relativa aos diferentes tipos de 

águas; 

• Indicadores da qualidade hídrica; 

• Amostragem de águas; 

• Análises bacteriológicas de diferentes 

tipos de águas; 

• Criação de modelos de folhas de registo e 

boletins analíticos; 

• Interpretação de resultados relativos aos 

parâmetros bacteriológicos analisados 

para a avaliação da qualidade da água. 

 

FORMADORA 

Dr.ª Luísa Rodrigues  

Licenciada em Biologia — Ramo Científico 

(FC /UP).  

Mestre em Hidrobiologia (FC/UP). 

 

Coordenadora do CMIA de Vila do Conde. 

Tem desenvolvido investigação em diferen-

tes áreas: tratamento de águas residuais, 

qualidade da água, validação de métodos 

para a acreditação de laboratórios de 

ensaio segundo a ISO/IEC 17025. 

OBJECTIVO GERAL 

O curso tem por objectivo qualificar os téc-

nicos com conhecimentos teóricos e práti-

cos no processo de amostragem e análise 

bacteriológica de águas. 

 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

• Introduzir as principais características 

de diferentes tipos de águas e a legis-

lação que lhe é aplicável; 

• Dar indicações relativamente aos 

principais indicadores da qualidade 

hídrica; 

• Fornecer os princípios básicos envol-

vidos na amostragem e análise bacte-

riológica de águas. 

 

METODOLOGIA 

Exposição teórica acompanhada de compo-

nente prática em Laboratório. 

   

DESTINATÁRIOS 

Técnicos com habilitações ao nível do 

Bacharelato/Licenciatura, estudantes uni-

versitários das áreas de ciências naturais e 

afins, outros interessados com motivação e 

interesse na aquisição de conhecimentos 

laboratoriais ao nível de análises de água. 

 

 

CURSO DE FORMAÇÃO 

MONITORIZAÇÃO BACTERIOLÓGICA  

DE ÁGUAS 

 

Data: 27 de Outubro a 5 de Novembro de 2009 

            

Custo: 125 € 

 

Nome do formando:  ________________________ 

 

__________________________________________ 

 

Função: ___________________________________ 

 

Formação académica/Formação profissional: 

 

__________________________________________ 

 

Endereço: _________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

Telefone: _______________________  

 

e-mail: _________________________ 

 

NIF:  

 

Método de pagamento 

Pagamento junto da Contabilidade da Câmara 

Municipal de Vila do Conde 

Cheque à ordem da Tesouraria do Município de 

Vila do Conde remetido para:   

                       Câmara Municipal de Vila do Conde 

                       GAF/Contabilidade  

Rua da Igreja, 4480 - 754 Vila do Conde 

 

         

 


