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AS JORNADAS TÉCNICAS DA APP SÃO:
ü Um espaço de debate público de ideias e situações vividas na profissão que podem ser
úteis para todos os associados, através das suas próprias experiências quer no
relacionamento com os fornecedores, clientes e até instituições públicas e privadas.
ü Uma maneira de aprender uns com os outros as soluções encontradas para resolver
determinados problemas ou situações permitindo aos profissionais presentes dotá-los de
melhores práticas no futuro.
ü A oportunidade de adquirir mais conhecimentos através de palestras sobre temas
complementares aos que lhes são transmitidos pelos seus fornecedores.
ü O meio de se tornarem cada vez mais competentes, diferenciando-se para melhor de outros
profissionais da Piscina não associados.
ü Criadas para conhecer pessoalmente o trabalho desenvolvido e a desenvolver pela APP. O
mesmo se passa em relação à Federação Europeia de Associações Nacionais de Piscinas e
Spas (EUSA) onde os representantes da APP acompanham e participam com os
profissionais europeus a discussão das várias vertentes do mundo da piscina.
ü Permitem a aproximação entre os profissionais e empresas do setor com os quais podem
muitas vezes criar oportunidades de negócio.
ü O constatar que ser associado da APP é reconhecido pelo público como um profissional de
confiança, com qualidade e prestador de um bom serviço.
ü O reconhecimento da APP como a legítima representante do Setor da Piscina junto da tutela
e de organismos públicos, privados, Institutos politécnicos e universidades, contribuindo
para a valorização do setor da Piscina e a criação de normativos.
ü Um meio de contribuir para a melhoria da Saúde Pública e da Segurança em Piscinas.
ü O verificar que a APP tem uma equipa de técnicos e associados disponíveis e apoio jurídico.
ü Saber estar melhor preparado para a revolução tecnológica que já começou. Se o não
fizermos seremos meros espetadores do comboio do Progresso.
ü O assumir de uma atitude de solidariedade associativa contribuindo através de associados
prestigiados para uma APP cada vez mais prestigiada e forte.
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PROGRAMA
JORNADAS TÉCNICAS
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PISCINAS
Restaurante/Bar 19 – Clube de Golfe Quinta da Beloura– Sintra
29 de NOVEMBRO de 2016
9h 30m - Receção dos participantes
10h 30m - Sessão de Abertura
10h 45m - Apresentação do trabalho desenvolvido conjuntamente pela APP, SC1 e IPQ do
qual resultou a NP 4542 por Rui Lino Neto
10h 55m - A presença da APP no seio da EUSA e o trabalho que esta tem vindo a
desenvolver em benefício do sector da piscina na Europa e o seu Concurso
Internacional de Fotografia de Piscinas por Francisco Godinho de Oliveira
11h 15m - Apresentação do Curso Profissional de Técnicos de Manutenção de Piscinas
por Alfredo Silva
11h 35m - Pausa para café
12h 00m - Marketing, Qualidade, Boas Práticas e Serviços por Alfredo Silva
12h 40m - Debate
13h 00m – Almoço Livre
14h 15m - Piscinas e Saúde Pública por António Matos da ARSPLVT
14h 35m - Oportunidades de Mercado no âmbito da Eficiência Energética por Rui Lino Neto
14h 55m - Descolamento de pastilha de vidro em piscinas por Francisco do Carmo
15h 25m - Debate
15h 45m - Pausa para café
16h 05m - As empresas e profissionais credenciados que valorizam o setor da Piscina e a
concorrência dos “freelancers” que o destroem. Contextualização e possíveis
soluções por Mateus Brito
16h 25m - Conversa/Debate sobre os problemas que afetam os nossos associados.
Abordagem das vantagens de ser membro associado da APP e a sua
valorização pessoal e profissional.
17h 30m - Encerramento
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