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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 profissionais do setor, através da informação e formação que é
transmitida nos seus congressos, jornadas técnicas e documentos técnicos dirigidos a todos os profissionais que na sua
atividade trabalham a Piscina.
Para além dos conhecimentos neles transmitidos, reforçando, e, de alguma forma complementando, as informações
técnicas dos equipamentos comercializados pelos fabricantes, importadores e distribuidores, havia que, à semelhança
de outros países, que já possuíam cursos profissionais superiores, tornar este setor mais profissional e apelativo para os
jovens que saem das escolas e procuram vertentes profissionalizantes 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 professores, 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 académicos que trabalham a Piscina
há muitos anos, com muito entusiasmo e carinho, e que será uma
preciosa ajuda para alunos e profissionais 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

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 jstsantos8@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 fotografias apresentadas neste concurso.

