EUROPEAn UNION OF SWIMMING POOL
AND SPA ASSOCIATIONS (EUSA)
A voz do sector de piscinas e spas em Bruxelas

Activo para milhões de habitantes
A EUSA (Federação Europeia de Associações
Nacionais de Piscinas e Spas) foi fundada em
2006. A sua Sede Social está situada em Bruxelas.
A EUSA é a federação representativa da indústria, do
comércio e dos serviços do Sector de Piscinas e Spas
na Europa.
Actualmente a EUSA, é constituída por nove Membros
que representam as associações nacionais de nove
países da União Europeia. Representa, neste momento,
cerca de 2.000 empresas dos vários sectores da produção, venda e serviços.
Na Europa, o volume de negócios do sector é bastante
superior a 10 mil milhões de euros. Segundo a estimativa dos especialistas na matéria, existe na Europa
cerca de 2.500.000 de piscinas privadas, às quais se
adicionam centenas de milhar de piscinas públicas,
centros de sauna e de spas, instalados em cidades,
hotéis e centros de lazer.
As empresas deste sector económico são exclusivamente
Pequenas e Médias Empresas (PMES). O sector das piscinas e spas é um dos raros sectores onde o emprego está
em crescimento, garantindo a estabilidade de emprego a
largos milhares de pessoas.
A prestação de serviços e o acompanhamento técnico
a par dos equipamentos e produtos que são fornecidos
pelas empresas das associações dos países membros
EUSA, bem como dos restantes países europeus, contribuem, no seu conjunto, para que todos os dias milhões
de cidadãos europeus exerçam, para bem da sua saúde
e bem-estar, uma actividade desportiva ou de lazer em
piscinas públicas, em piscinas de hotéis, de parques
de campismo, de condomínios ou da sua própria casa,
contribuindo, desta forma, para a melhoria da saúde
pública das populações dos respectivos países.
Ao procurar a excelência e as boas práticas, estas empresas contribuem, decisivamente, para a prevenção da
saúde da população europeia.

Objectivos políticos da EUSA
A EUSA tem como objectivo consolidar e coordenar o espírito de união europeia entre os seus membros.
A EUSA defende um mercado aberto e livre, a troca de prestações de serviços e de produtos no seio
da Europa.
A EUSA defende também a concorrência sã e leal, preparando-as para o livre acesso aos grupos alvo
e mercados desejados.
As iniciativas da EUSA visão oferecer aos clientes finais os melhores produtos e prestações de serviços.

MISSÕES E OBJECTIVOS ESPECÍFICOS DA EUSA
	Discussão do conjunto de temas e interesse económico, técnico, financeiro e social, ligados ao sector
económico
	Estabelecimento de uma rede de comunicação e informação densa em inter-ligação com o conjunto de
instituições e decisores políticos europeus importantes
	Participação activa nos processos de normalização europeia participando nos grupos de trabalho corre
spondentes da Comissão Europeia de Normalização (CEN), em Bruxelas. O estabelecimento da diferenci ação entre piscinas públicas e piscinas privadas são o objectivo primordial das actividades da EUSA
	Apoio aos membros associados da EUSA na colaboração com os institutos de normalização respectivos
	Redacção de documentos técnicos comuns para o domínio privado, formando as bases para a harmonização e tentar melhorar as regras técnicas do sector económico a nível nacional europeu
Estabelecimento de contactos com associações internacionais que têm objectivos similares
Estabelecer arquivos de informação numéricos europeus específicos do sector
	Troca de experiências sobre as ofertas de formação iniciais e contínuas das associações membros
da EUSA
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