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O Trabalho sem Rosto

Comecemos pelo princípio e as-

sumamos a definição de ASSOCIAÇÃO

como ponto de partida, afinal é assim

que nascem todas as associações…

E aqui a AIPOR não é diferente das de-

mais, já que se assume como pessoa

jurídica criada por grupo de indivíduos

que partilham ideias e unem esforços

com um objectivo sem nenhuma finali-

dade lucrativa. Assim, sem mais! A

AIPOR chama a si, pois, a grande

tarefa de congregar e agir colectiva-

mente, a favor de um objectivo es-

tratégico: a da coesão competitiva. E

no caso da AIPOR este conceito é

mesmo um grande desafio, já que são

62 especialidades que representamos.

Nem mais, nem menos, por enquanto…

Sim, por quanto entendemos que uma

Associação deve ser um organismo

dinâmico, capaz de incorporar novas

valências e competências, à medida

que os tempos e as vontades vão mu-

dando. Queremos ser verdadeiramente

è
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“o parceiro” em que os instaladores

podem confiar. Sejam lá estes de que

especialidades forem, a AIPOR é já

capaz de responder às necessidades

dos seus Associados, fornecendo-lhes

as respostas tecnicamente compe-

tentes que resultam dos grupos de tra-

balho a que na AIPOR designamos por

Comissões Técnicas.

São estas Comissões Técnicas – que in-

corporam tanto os contributos dos en-

genheiros da especialidade, como o dos

consultores jurídicos – que funcionam

como verdadeiros organismos de síntese

de legislação e regulamentação publica-

dos pela máquina legislativa portuguesa

e que, depois de um trabalho de análise,

é capaz de apontar as respostas mais

adequadas aos nossos Associados. Mas

o trabalho das Comissões Técnicas da

AIPOR não se fica por aqui…

Os legisladores em Portugal têm reve-

lado uma preocupação crescente no

sentido de conhecer a realidade in-

trínseca de cada sector antes de dima-

nar Leis. Recolhem informação técnica

crucial junto de vários organismos e de-

partamentos, viabilizando, com essa

recolha de contributos construtivos,

novos quadros legislativos. É também

aqui que as Comissões Técnicas da

AIPOR são chamadas a desempenhar

um papel de relevante importância nas

instalações especiais, procurando de-

fender sempre os interesses do sector.

A montante, com o trabalho junto dos

organismos estatais, e a jusante, com

a tarefa de dar respostas de elevada

competência técnica aos seus Asso -

cia dos, as Comissões Técnicas são fac-

tores críticos de sucesso para AIPOR.

Discretas (afinal raramente tem um

rosto ou um nome que se estampe nas

revistas ou jornais) e de elevada eficá-

cia, merecem o nosso mais veemente

aplauso por um trabalho de que todos

podem beneficiar.ç
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