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APP - Curso técnico de profissionais de
piscinas
A APP continua a dar formação através do seu “Curso Técnico de Profissionais de Piscinas” em regime e-learning, que
tem tido boa aceitação por parte dos profissionais do setor
da Piscina, independentemente de serem ou não membros
associados.
Cada empresa deve ter, pelo menos, um profissional habilitado com este curso.
Trata-se de um modelo de formação similar ao que é dado
noutros países, nomeadamente pelas associações nacionais
de Espanha, França, Itália e Estados Unidos, entre outras.
O estudo da Piscina abrange um amplo conhecimento desde
a sua conceção, implantação, tipo de piscina (familiar ou de
uso público), suas características, profundidades recomendadas, tipos de fundo, características dos terrenos, instalação da casa das máquinas/filtração, caudais, tratamento de
água, qualidade do ar e da água, equipamentos de filtração
e desinfeção, acessórios, a importância da tampa do ralo de
fundo estar sempre colocada, sistemas de aquecimento, os
vários tipos de piscina (betão, gunitado, industrial) materiais que as compõem, sistemas de iluminação e aquecimento, o manuseamento dos produtos químicos e os vários
desinfetantes utilizados em piscinas, sistemas de segurança,
como detetar fugas e conhecer os tipos de fuga de água possíveis na piscina, cuidados a ter com a utilização das piscinas
principalmente por crianças, determinação dos problemas,
causas e soluções da água da piscina de acordo com o aspeto
da água, dimensionamento dos equipamentos de filtração
até ao conhecimentos de legislação e os cuidados a ter com
a manutenção por parte dos técnicos de manutenção e os
passos sequenciais a dar quando se vai proceder à limpeza
da piscina.
A matéria dada no Curso Técnico de Manutenção de Piscinas pode ser consultada no site da APP e é distribuída por 2
dossiers contendo 19 capítulos.

Nestes últimos meses vários técnicos de manutenção de
piscinas, gestores, engenheiros e profissionais licenciados
em diversas áreas (anexo foto do formando Miguel Portugal
Ramos licenciado em Gestão pela Universidade Nova junto
de uma piscina de um seu cliente) receberam o seu Diploma
de Aproveitamento e reconheceram a qualidade deste curso
que, com estudo e determinação, conseguiram finalizar.
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