
   

Curso de Mergulho – PADI Open Water Diver !
A Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem, com o apoio do Centro de Biologia Molecular e 
Ambiental (CBMA) vai organizar um curso de mergulho amador. Com este curso pretende-se 
iniciar os participantes ao fascinante mundo sub-aquático que, no caso dos estudantes dos 
cursos de Biologia Aplicada e Biologia-Geologia poderá constituir o início de um percurso 
profissional em torno do mar (o curso está aberto a qualquer membro da Academia, 
independentemente da função ou curso, tendo prioridade nas inscrições os alunos das 
licenciaturas ou cursos de mestrado da responsabilidade do Departamento de Biologia da 
UM). O curso será ministrado segundo os padrões da PADI (www.padi.com) e dará acesso 
ao primeiro grau (Open Water Diver) da formação de mergulhador amador. A aprendizagem 
é progressiva e por módulos permitindo ao aluno acompanhar as aulas teóricas e práticas, 
de uma forma confortável e sustentada. !
CARGA HORÁRIA:  5 sessões teóricas, 4 sessões práticas de piscina e 4 sessões no mar. 

LOCAL:  Braga 

AULAS TEÓRICAS: Departamento de Biologia, Universidade do Minho 

AULAS PRÁTICAS: Piscina da Rodovia - Braga (a confirmar) 

Mergulhos em águas abertas – Grove (Espanha) 
DURAÇÃO: 4 semanas (aproximadamente); os 4 mergulhos finais serão agendados de 

acordo com as condições de mar  
HORÁRIO:  Consultar calendário. 
PREÇO TOTAL DA ACTIVIDADE:  375 € (membros externos à UMinho); 300 € (membros da 
Academia) e inclui: 

• Manual “Open Water Diver”, versão em português;; 
• Tabela de Mergulho PADI; 
• Fornecimento de equipamento pessoal (máscara, tubo, fato, barbatanas, botas e 

lastro); 
• Fornecimento do escafandro (garrafa, colete de segurança, regulador e manómetro 

de pressão); !
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Após conclusão do curso com aproveitamento 
• Diploma OPEN WATER DIVER; 
• Cartão de certificação Internacional PADI OPEN WATER DIVER; 
• Caderno (logbook) de mergulho. 

Os pagamentos poderão ser faseados, de acordo com o seguinte esquema: 
• 1ª prestação na 1ª aula: 100 euros 
• 2ª prestação aquando do início das provas de mar !

PRÉ REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
• Ter no mínimo 15 anos de idade; 
• Saber nadar e ser saudável 
• No caso de ser menor, é necessária uma autorização dos pais ou tutores; !

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 
• Preenchimento da ficha de inscrição; 
• 2 fotografias e cópia do B.I.; 
• Atestado médico para a prática de mergulho ou actividades subaquáticas !
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HORÁRIO PREVISTO 
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!! !
FICHA DE INSCRIÇÃO !

(a enviar devidamente preenchido para pagomes@bio.uminho.pt) !
Nome: !
Morada: !
Localidade: Código Postal: !
Profissão: email: !
Telemóvel: 

!
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