
Tomada de Posse dos novos Corpos 
Sociais da APP
Foi no dia 13 de janeiro que os novos Corpos Sociais da APP 
tomaram posse durante a reunião de Assembleia Geral rea-
lizada na sala Sintra do Hotel Inglaterra no Estoril.

Em ambiente de grande cordialidade e boa disposição entre 
os sócios da APP, deu-se início aos trabalhos com a apre-
ciação e votação do Relatório de Contas do Exercício de 
2019, sendo as mesmas votadas favoravelmente por unani-
midade.

De seguida, foi apresentado um voto de louvor à anterior 
Direção, que cessa o seu mandato, tendo o mesmo sido apro-
vado por unanimidade.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Luís Sil-
veira, deu posse à Mesa da Assembleia Geral eleita para 
o triénio de 2020-2022, passando a partir deste momento 
a presidir à Assembleia Geral o novo presidente da Mesa, 
Eduardo Bacalhau que dirigiu os trabalhos posteriores, 
secretariado por Isabel Costa.

De seguida chamou os representantes dos Associados que 
foram eleitos para os Órgãos Sociais, do triénio 2020-2022 
(ver caixa), dando posse aos mesmos para o exercício do seu 
cargo.

Usou então da palavra a nova presidente da Direção da APP, 
Filipa Santos, que apresentou e explicou o Plano de Ativi-
dades e o Orçamento para 2020 que foram aprovados por 
unanimidade.

Ainda nesta Assembleia foi proposto pela Direção a atri-
buição do título de Sócio Honorário aos Associados, José 
Tavares dos Santos e Fernando Martins Bacalhau pelo tra-
balho que representam e têm desenvolvido na Associação 
ao longo de 21 anos.

Tendo sido posto à votação as atribuições para Sócios Hono-
rários, foram aprovadas por unanimidade.

Direção  
Sérgio Tavares, Cudell – vogal, José Silveira, Fluidra – Vice-Presidente, Paula Justo, 
Azul Apetecível – Tesoureiro, Filipa Santos, SCP Pool – Presidente, Francisco do 
Carmo, Cristal – Vogal

Conselho Fiscal
Paulo Jacob, H2Onda – Presidente, Pedro Cruz, Ar Peças – vogal
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É de esperar que a nova Direção, liderada por Filipa Santos 
(diretora Geral da SCP Pool Portugal, que nos últimos nove 
anos desempenhou o cargo de Tesoureiro da APP com inex-
cedível zelo, interesse e qualidade) e agora constituída por 
um corpo de empresários mais jovens, alguns dos quais fil-
hos de empresários do setor, trabalhando em conjunto, com 

novas dinâmicas e aplicando a tecnologia ao dispor, entre as 
quais uma maior aproximação aos associados,  conseguirá 
contribuir para um aumento significativo do quadro social 
da APP, criando forte massa crítica, fortalecendo a APP 
junto da tutela e dos Associados, promovendo um maior 
conhecimento e boas práticas, diferenciando e valorizando, 
pela sua qualidade e para o público, os associados da APP 
dos não associados.

“Este será o começo de um novo ciclo para a APP e temos 
como objetivo continuar o bom trabalho que tem sido reali-
zado, trazendo mais alguma dinâmica à associação, que tem 
como objetivos a profissionalização do setor; prestar assis-
tência a todos os profissionais da área; representar o setor 
junto dos organismos públicos e privados; promover a ética, 
qualidade e boas praticas entre os profissionais de piscinas, 
acompanhando a evolução do mercado nacional e interna-
cional”, referiu a Dra. Filipa Santos, Presidente da APP.

E assim se inicia um novo ciclo da Associação a bem das 
empresas e profissionais do Setor da Piscina e por inerência, 
a bem da Saúde Pública.

José Tavares dos Santos, Sócio Honorário

Corpos Sociais 2020-2022

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 
Presidente: MARPIC, representada por Eduardo Bacalhau; Vice-Presidente: POOLGARVE, representado por Ricardo 
Dias; Secretário: FAPICENTRO, representada por Isabel Costa; Vogal: SULPOOLS, representada por Jorge Várzea; 
Vogal: MURATUS, representada por Pedro Ponte 

DIREÇÃO 
Presidente: SCP POOL, representada por Filipa Santos; Vice-Presidente: FLUIDRA, representada por José Silveira; 
Secretário: ENERGIE PERFORMANCE, representada por Rui Neto; Secretário: RAÚL TEIXEIRA PISCINAS, repre-
sentada por Raúl Teixeira; Tesoureiro: AZUL APETECÍVEL, representada por Paula Justo; Vogal: CRISTAL, represen-
tada por Francisco do Carmo; Vogal: CUDELL, representada por Sérgio Tavares

CONSELHO FISCAL  
Presidente: H2 ONDA, representada por Paulo Jacob; Vogal: VISÕES DE ÁGUA, representado por Ricardo Correia; 
Vogal: AR PEÇAS, representada por Pedro Cruz.

Mesa da Assembleia
Pedro Ponte, Muratus – vogal; Ricardo Dias, Poolgarve – Vice-Presidente; Eduardo 
Bacalhau, Marpic – Presidente; Isabel Costa, Fapicentro – Secretário; Jorge Várzea, 
Sulpools – Vogal
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Plano de Atividades da Associação APP 
para o ano de 2020 
1. Contratação de um recurso a tempo inteiro, com funções de suporte à Direção (janeiro 2020).

2. Revisão da tipologia e quotas dos associados. Plano de ação para angariação de associados. Proposta de criação de um polo 
no norte e um no sul do país (janeiro 2020).

3. Reestruturação do Curso de Formação de Piscinas, incluindo todas as especialidades como eletricidade, construção, 
hidráulica, e outras, divididas em diferentes módulos (Inicio da reestruturação em janeiro de 2020, lançamento do pri-
meiro módulo em outubro de 2020).

4. Criação de uma Newsletter Trimestral, com informações importantes sobre o setor (Lançamento em março 2020).

5. Criação de um selo de qualidade, com o objetivo de reconhecer os associados que cumpram determinados requisitos (Início 
em março de 2020, projeto estimado a 2 anos).

6. Organização de Seminário com a Ordem dos Engenheiros, para criação de sinergias e conseguir representação de tutela 
(março 2020).

7. Iniciar o processo de certificação pela DGERT, da APP como centro de formação (abril 2020 com conclusão durante o ano 
de 2021).

8. Dar continuado ao trabalho desenvolvido pela atual direção, relativamente à participação na normalização e legislação do 
setor, mantendo os contactos junto das entidades institucionais públicas e privadas nacionais e internacionais, nomea-
damente junto da EUSA (Federação Europeia de Associação de Piscinas) (Trabalho transversal e contínuo sem data de 
término).

9. Melhoramento do site com a introdução de um acesso restrito para os associados, contendo informações técnicas e outras, 
relevantes para os associados (setembro 2020).

10. Organização de Jornadas técnicas – Reunião entre os associados e convidados especialistas com o objetivo de discutir 
temas de interesse comum inerentes à piscina de uso familiar. Temas estes selecionados e indicados pelos próprios associa-
dos. (novembro 2020).
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