O Grupo Ibérico de Águas
balneares naturalizadas é uma
associação de profissionais da
área de planeamento e construção
de piscinas naturalizadas. O
Grupo está aberto para os
profissionais da área bem como
para promotores de projectos e
proprietários e amigos de piscinas
naturalizadas.

O objectivo do Grupo Ibérico de
águas balneares naturalizadas é a
divulgação da ideia das piscinas
naturalizadas na Península
Ibérica.
Além disto o interesse do Grupo é
 a troca e informações sobre o
assunto entre profisionais,
em especial para a
divulgação de boas prácticas
de construção de piscinas
naturalizadas,
 reunir conhecimento
(científico) que ajuda a todos,
 manter relações com
investigadores nas
universidades,

O que é uma piscina
naturalizada?
Na Península Ibérica e em
conformidade de definições noutros
países europeias se entende como
piscina naturalizada ou lago de banho
laminas de água para fins de lazer,
impermeabilizados, dotados de uma
parte destinada a banhos e uma outra
destinada a depuração de água através
de processos biológicos e mecânicos.
O objectivo principal de uma piscina
naturalizada é oferecer água de
qualidade balnear consoante a
legislação europeia e regulamentos
internacionais.
São excluídos todos os processos que
usam químicos, raios UV, infra-sono e
semelhantes. Um vazamento total é
permitido
apenas
em
casos
excepcionais.

 a formação específica para os
membros através de
publicações e congressos e
outras formas adequadas,
 criar uma marca de
qualidade para a Península
Ibérica,
 defender a ideia de
equipamentos de águas
balneares naturalizadas,
especialmente perante
entidades nacionais e
internacionais, em especial
organismos legisladores e
reguladores,
 promover a colaboração ao
nível internacional, em
especial como membro da
IGB (Associação
internacional de águas de
banho naturalizadas).
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Quem somos?

Grupo Ibérico

Nome:
Nome da empresa:
Endereço (para a comunicação com o Grupo Ibérico):
Telefone:
Email:
Comprometo-me a respeitar os estatutos do Grupo Ibérico e a pagar a
quota consoante as regras estabelecidas pela Assembleia-geral.
Data e Assinatura

Informação adicional facultativa
(completando as seguintes frases)
A minha profissão é ...

(Não) tenho construído piscinas
de águas naturalizadas ...

Tomei conhecimento do Grupo
Ibérico através de ...
Como sócio do Grupo Ibérico
espero ter ...
A minha relação às piscinas de
águas naturalizadas é ...
Uma formação sobre piscinas
naturalizadas seria para mim ...
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Ficha de Inscrição para sócio

Grupo Ibérico

