
Legionella

Programa de Prevenção e Controlo da Legionella



Bacilo Gram negativo, aeróbio e móvel. Esta bactéria é

ubíqua em ambientes aquáticos naturais ou artificiais e

sobrevive num vasto leque de condições ambientais.

Encontrada em várias localizações como rios, lagos,

águas subterrâneas e até na água do mar.

Sobrevive em ambientes artificiais de água salgada e

cresce a uma temperatura ótima situada no intervalo

entre 22ºC-45ºC.

Podem colonizar e crescer nos ambientes artificiais

criados pelo homem, que favorecem o seu crescimento

e proliferação, tais como as redes prediais de águas,

torres de arrefecimento de sistemas de climatização de

grande edifícios, como empreendimentos turísticos,

fontes decorativas, escritórios, centros comerciais,

hospitais, humidificadores, equipamentos de terapia

respiratória, instalações termais, piscinas, jacuzzis, etc.

O programa de Prevenção e Controlo da Legionella tem como objetivo a

implementação e consequente monitorização de um plano que permita

combater e eliminar o risco da infeção por Legionella spp. disponibilizando

soluções que ajudam a prevenir a presença e desenvolvimento desta bactéria

nas fontes de água, salvaguardando a segurança dos seus clientes.

Programa de Prevenção e Controlo da Legionella

O que é a Legionella?

Tel.: 21 925 700
Consulting.pt@diversey.com

O Decreto Lei nº52 de 2018 - Estabelece o regime de

prevenção e controlo da doença dos legionários e

procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 118/2013,

de 20 de agosto.

Aplicável de acordo com o Capítulo I Artigo 1º,

“1- A presente lei estabelece o regime de prevenção e

controlo da doença dos legionários, definindo

procedimentos relativos à utilização e à manutenção de

redes, sistemas e equipamentos propícios à proliferação

e disseminação da Legionella e estipula as bases e

condições para a criação de uma estratégia de

prevenção primária e controlo da bactéria Legionella em

todos os edifícios e estabelecimentos de acesso ao

público, independentemente de terem natureza pública

ou privada.”

A Legislação

Contacte-nos!
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A nossa oferta de serviço vai ao 
encontro das suas 
necessidades!

O Programa da Diversey…

O serviço a prestar inclui:

 Avaliação de Risco

 Identificação dos Pontos Críticos

 Implementação do Plano de Prevenção

 Auditoria de Acompanhamento

 Controlo da Legionella


