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20 anos (APP) Reconhecimento, gratidão 
e o começo de um novo ciclo
Foram 20 anos vividos com muito trabalho, orgulho e satis-
fação, convidando parceiros institucionais cujas boas vonta-
des salientamos e agradecemos, como o Instituto Português da 
Qualidade, o Instituto Português do Desporto e Juventude, o 
Instituto de Socorros a Náufragos, a Direção Geral de Saúde, 
a Administração Regional de Saúde Pública de Lisboa e Vale 
do Tejo, Câmaras Municipais, Agências e Associações como a 
Federação Portuguesa de Natação, a Associação Portuguesa dos 
Técnicos de Natação, a Associação Portuguesa para a Promoção 
da Segurança Infantil, a AGAP, a APOGESD, a Agência para a 
Energia, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Associação de 
Nadadores Salvadores, a Associação dos Arquitetos Paisagistas, 
o Turismo de Portugal, a Associação de Hotelaria de Portugal, 
a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, pólos uni-
versitários como o Instituto Superior de Engenharia do Porto, a 
Escola Superior de Desporto de Rio Maior e a Universidade do 
Algarve, académicos e profissionais, entre outros. 

Todos foram convidados a participar nos eventos realizados 
pela APP e promovemos ações conjuntas, procurando, em 
equipa, melhorar as competências e as boas práticas no setor, 
projetando desta forma o reconhecimento da APP a nível 
nacional e internacional.  

Contribuímos com a nossa parte para a criação de um Curso 
Superior Técnico-Profissional em Manutenção de Piscinas 
ministrado pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior para 
além do Curso Técnico de Piscinas da APP. Reunimos na nossa 
sede muitas entidades que deram origem à criação da Subco-
missão SC1 Piscinas integrada na CT 136 do CATIM. Partici-
pámos na fundação da European Union of Swimming Pool and 
Spa Associations (EUSA) ao mesmo tempo que começámos a 
organizar, a cada dois anos, os maiores “Encontros de Saúde em 
Piscinas” da Europa em parceria com a ARS de Lisboa e Vale 
do Tejo. 

Continuamos a trabalhar com várias entidades para ter mais 
e melhor legislação e contamos com todos para em conjunto 
prosseguir o objetivo da regulamentação das Piscinas de Uso 
Público e das Piscinas de Uso Familiar Privado, principalmente 

no que refere à segurança das crianças em piscinas embora sai-
bamos que estes objetivos demoram anos a concretizarem-se.

Passámos por anos bons e outros mais difíceis precipitados pela 
crise económica que nos assolou. Perdemos grande número 
de associados por razões económicas e algumas falências, mas 
nunca desistimos. Acreditamos nos jovens empresários e profis-
sionais e por isso estamos seguros que a nossa Associação per-
durará por muitos e bons anos, agora com a entrada de novos 
corpos sociais que serão eleitos, abrindo-se um novo ciclo, com 
novas e prestimosas ideias, experiência, inovação, tecnologia e 
marketing tão necessários para uma rápida e frutuosa expansão 
do quadro social da APP, consagrando os objetivos preconiza-
dos nos estatutos. 

Saímos de consciência tranquila pois acreditamos que demos o 
nosso melhor dentro das limitações e falta de cultura associa-
tiva existente. Acreditamos que um setor de atividade necessita 
de uma associação forte para se afirmar institucionalmente e 
publicamente. 

Queremos, nesta hora, deixar uma palavra de agradecimento 
e gratidão a todos os que connosco privaram e nos acompan-
haram, apoiaram e trabalharam durante anos e continuam a 
trabalhar em prol de objetivos comuns. Aos nossos sócios fun-
dadores, aos sócios honorários, a todos os membros dos corpos 
sociais que tivemos, e, muito especialmente, aos nossos associa-
dos, sem os quais não existiríamos, e que, pela sua visão e amor 
à sua profissão, continuam a acreditar no trabalho desenvolvido 
e a ser a força motriz da Associação Portuguesa de Profissionais 
de Piscinas, a bem do setor da Piscina e da saúde pública. 

A todos o nosso muito obrigado!

A Direção
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Concurso de fotografia 
de piscinas APP 2019
Informamos que as fotografias a concurso deverão ser enviadas para o 
e-mail da APP apppiscinas@gmail.com com conhecimento para jstsan-
tos8@gmail.com até ao dia 30 de outubro de 2019. 

É uma satisfação para os sócios da APP poderem mostrar aos seus colegas 
nacionais e europeus a excelente qualidade das piscinas que construíram 
ou que mantêm.

Vamos apostar na dignificação da qualidade do setor através das fotogra-
fias apresentadas neste concurso.
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“Manutenção de Piscinas  – Textos 
Técnicos”
A Associação Portuguesa de Profissionais de Piscinas (APP) 
tem procurado, desde a sua fundação, fomentar a melhoria 
do conhecimento e das boas práticas dos empresários e pro-
fissionais do setor, através da informação e formação que é 
transmitida nos seus congressos, jornadas técnicas e docu-
mentos técnicos dirigidos a todos os profissionais que na sua 
atividade trabalham a Piscina.

Para além dos conhecimentos neles transmitidos, refor-
çando, e, de alguma forma complementando, as informações 
técnicas dos equipamentos comercializados pelos fabrican-
tes, importadores e distribuidores, havia que, à semelhança 
de outros países, que já possuíam cursos profissionais supe-
riores, tornar este setor mais profissional e apelativo para os 
jovens que saem das escolas e procuram vertentes profissio-
nalizantes do seu interesse.

O setor da Piscina é uma área específica do conhecimento 
e cujo mercado setorial envolve muitos milhões de euros 
contribuindo para o desenvolvimento da economia nacional 
e criação de emprego.

E, depois de um longo e árduo trabalho de incansáveis pro-
fessores, nasce o Curso Técnico Superior Profissional em 
Manutenção de Piscinas da Escola Superior de Desporto de 
Rio Maior, apoiado, desde o início, pela APP e que tem sido 

muito bem acolhido pelos jovens que nele participam bem 
como pelos profissionais e empresários que o reconhecem.

Nasce agora mais uma obra de 
conteúdo técnico e científico 
importante, uma ferramenta 
indispensável, traduzindo no 
prelo o saber e experiência de 
excelentes profissionais e acadé-
micos que trabalham a Piscina 
há muitos anos, com muito entu-
siasmo e carinho, e que será uma 
preciosa ajuda para alunos e pro-
fissionais ávidos de conhecimento 
nesta área específica do saber.

Na pessoa do Professor Doutor 
Alfredo Silva, felicitamos a Escola 
Superior de Desporto de Rio Maior, os seus professores e os 
vários autores que tornaram possível a criação deste livro 
sobre “Manutenção de Piscinas – Textos Técnicos”, que será 
uma agradável surpresa para todos os que gostam e querem 
saber cada vez mais do mundo maravilhoso da Piscina, a 
bem da saúde pública. 

José Tavares dos Santos - Presidente
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