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APRESENTAÇÃO DA NORMA NP 4542-2015
A APP, em parceria com o IPQ, irá proceder á apresentação da norma NP 4542-2015 sobre
Requisitos de Qualidade e Tratamento da Água para Uso nos Tanques e Piscinas, no próximo
dia 7 Julho na sede do IPQ.
Esta apresentação pública contará com a presença do presidente do IPQ Engº Jorge
Marques dos Santos, do presidente da APP Dr. José Tavares dos Santos e do presidente da
SC1 – Piscinas, Dr. Francisco Godinho de Oliveira.
Dada a relevância e dimensão do tema na sociedade e economia Portuguesa, entre o
desporto, o lazer, a saúde, a saúde pública, o turismo, a qualidade da água e a segurança
relacionada com as piscinas de uso público, a Associação Portuguesa de Piscinas (APP),
membro fundador da Federação Europeia de Piscinas e Spas (EUSA) , e o Instituto Português
da Qualidade(IPQ) pretendem, em conjunto com entidades relevantes da
sociedade, estabelecer uma estratégia de sensibilização, divulgação e implementação da
Norma.
As conclusões desta apresentação serão publicadas atempadamente em nova newsletter.
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Curso Técnico Superior Profissional de Manutenção de Piscinas
É com agrado e satisfação que a APP vem por este meio divulgar a realização
do Curso Técnico Superior Profissional de Manutenção de Piscinas no
decorrer do ano letivo de 2016/1017.
Os cursos Técnicos Superiores Profissionais estão vocacionados para a
formação de quadros altamente qualificados em áreas deficitárias no país, são
apenas ministrados em Instituições de Ensino Superior e têm a duração de 2 anos
letivos.
A partir de 1 de julho de 2016 estarão abertas as candidaturas para o ano
2016/2017, na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, em www.esdrm.pt
Os cursos Técnicos Superiores Profissionais estão regulados pelo Decreto-Lei n.º
43/2014, de 18 de março.
Mais informações em:
http://www.apppiscinas.pt/curso-tecnico-superior-profissional-de-manutencao-de-piscina

10 VANTAGENS DE SER ASSOCIADO APP
A APP gostaria mais uma vez de lembrar que ser associado APP trás vantagens. No nosso
site pode confirmar todas as vantagens que possuem por serem membros desta associação.
Relembramos que a APP é a associação nacional que representa os setores das "Piscinas
e Spas". Somos também reconhecidos institucionalmente em vários organismos de tutela
como o IDP, o IPQ, a DGS e o ISN, entre outros. Somos também membros fundadores da
Federação Europeia de Piscinas e Spas (EUSA) que apoia os seus associados nas principais
https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=1005029
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feiras de piscinas em Portugal e no estrangeiro.

Veja odas as vantagens em:
http://www.apppiscinas.pt/dezrazoes

ESPAÇO ASSOCIADO
A direcção da APP gostaria de anunciar a criação do espaço associado. Este espaço será
criado no site da APP em página própria onde cada associado poderá ver contemplada a
informação institucional da sua empresa (designação, nome social, logotipo, contactos e breve
descrição do âmbito da empresa). Este espaço associado terá ainda disponibilizado o site
institucional de cada associado.
Para que esta iniciativa seja possível, a APP apela a todos os associados o envio das
informações acima referias para o email da nossa gestora de imagem e comunicação
acsmartinho@gmail.com ou então através do formulário online que está disponível neste link.
https://docs.google.com/forms/d/1f7_zjgvwYw28kqR6xi5e92NiqVLlhuBR859fJv8-Su8/edit

DEZ VANTAGENS DE SER ASSOCIADOS APP

Sabia que ser Associado APP só lhe traz vantagens?
http://www.apppiscinas.pt/dezrazoes
Informe-se em ou através de email: geral@apppiscinas.pt / apppiscinas@gmail.com
Consulte todas as nossas newsletters através do link: www.apppiscinas.pt/newsletter
----------------------------------------------------------------- Copyright © APP -----------------------------------------------------------------
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