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PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO “SELO DE
QUALIDADE APP”
Foi apresentada em reunião de
direção pelo seu diretor Rui Lino
Neto uma proposta visando a criação
de um “Selo de Qualidade APP”
que pretende distinguir as empresas
associadas da APP que tenham um
serviço de excelência garantindo ao
público que a empresa distinguida é
uma “Empresa de Confiança”.
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Este mesmo “Selo de Qualidade da
APP” poderá ainda vir a distinguir
os “Profissionais Instaladores”, “Entidades Exploradoras”
e “Instalações de Confiança” transmitindo confiança ao
cliente como utilizador. Para se obter um “Selo de Qualidade
APP” há critérios a cumprir e que passam entre outros pela

Qualidade, Formação, Segurança,
Ética Profissional, Sustentabilidade,
Condições e Utilização, Condução e
Manutenção, Disposição dos Produtos e Equipamentos nas Lojas, Qualidade das Instalações, Serviço ao
Cliente, entre outros que no seio da
direção se está a estudar.

A implementação deste “Selo de
Qualidade da APP” permitirá melhorar a imagem dos sócios da APP
perante os seus clientes e potenciais clientes que irão passar
a olhar para as suas empresas como Empresas de Confiança
acreditadas pela sua Associação representativa do Setor da
Piscina em Portugal.
23 DE MAIO DE 2019

2º seminário sobre piscinas de uso
público e privado
A Associação Portuguesa de Profissionais de Piscinas (APP), membro fundador da Federação Europeia das
Associações Nacionais de Piscinas e Spa´s (EUSA), em
parceria com a Universidade do Algarve (UALG), realizou
no passado dia 23 de Maio um Seminário sobre “Piscinas
de Uso Público e Privado” no Auditório do Campus da
Penha, no Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve. Este Seminário contou com a presença de
técnicos de manutenção de piscinas, gestores, professores
de natação, engenheiros sanitaristas, arquitetos, médicos
e engenheiros.
Durante o seminário foi realçada a importância da cooperação dos Municípios com a APP na criação e discussão
sobre diplomas regulamentares, normas e diretivas conducentes às melhores práticas e à melhoria das infraestruturas
das piscinas municipais, dos técnicos e profissionais envolvidos, a bem da saúde pública dos seus utilizadores.

Para a sua realização, a APP contou com a colaboração
do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do
Algarve e ainda com os apoios da Administração Regional de Saúde Pública do Algarve, da Associação dos Hotéis
e Empreendimentos Turísticos do Algarve e da Agência
Regional de Energia e Ambiente do Algarve.
Patrocinaram este evento os associados FLUIDRA e SCP.
Aos representantes destas instituições e oradores presentes,
a APP agradece o contributo que amável e graciosamente
foi prestado.

