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1. NATAÇÃO ADAPTADA

Recorde Europeu
No passado dia 9 de maio, no Campeonato de Natação de Verão de Natação Adaptada, o
praticante João Vaz (Sporting CP), na prova dos 200 metros bruços, alcançou o recorde
europeu da distância, tendo sido o mesmo homologado pela DSISO – Organização
Internacional de Natação para Atletas com Síndrome de Down:
2. FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO

Projecto de Investigação e Desenvolvimento
Junta-se em anexo informação relativa ao Projecto em título, no âmbito da “certificação de
clubes: a formação técnica e a estrutura de escolas de natação”.

3. NOVA FILIAÇÃO

Foi aprovada em 12/05/2015, a filiação da Câmara Municipal de Peniche, no âmbito do
Programa “Portugal a Nadar”, através da ANDL.
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4. RECORDES HOMOLOGADOS

Natação Pura
RECORDES NACIONAIS – Pisc. 25m
DATA

PROVA / CTG.

PRATICANTE

10/05/15

200 E JUN

Gabriel José Lopes

02:00.59

ALN

Coimbra

10/05/15

100 L JUV A-15

Raquel Gomes Pereira

00:57.52

SAD

Algés

TEMPO

CLUBE

LOCAL

5. DIVERSOS

a) Acção de Formação Confederação do Desporto de Portugal “Marketing no dia-adia”
A Confederação do Desporto de Portugal irá promover em Lisboa, no dia 30 de Maio de 2015,
a acção de formação "Marketing no dia-a-dia", com atribuição de 1,2 Créditos para Directores
Técnicos e Técnicos de Exercício Físico.
Mais informações em http://www.cdp.pt/formacao/programa-de-formacao/formacao-cdp/6formacao-cdp/65-marketing-no-dia-a-dia.html
b) Emprego / Oferta & Procura
Informa-se que está disponível para trabalhar na sua área de especialidade: Júlio César
Raposo de Freitas Borja, Treinador de Natação Pura. Contacto do Técnico borja00@gmail.com
Pela FPN

António José Silva
Presidente
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Federação Portuguesa de Natação
Projeto de Investigação e Desenvolvimento
Certificação de clubes: a formação técnica e a estrutura de escolas de natação

Enquadramento:
No âmbito da Política de Desenvolvimento Desportivo da Federação Portuguesa de Natação e na
sequência do projeto estratégico 2014-2020, recentemente aprovado, encontra-se aberta proposta de
candidatura para realização de estudo junto do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, com o
propósito de monitorizar as melhores práticas para implementação de estruturas de clubes no que
respeita à formação desde jovens nadadores até atletas de elite.
A FPN assume o seu posicionamento estratégico nos processos de inovação, qualidade e sua
certificação, exigência, atuando como líder e exemplo das práticas associadas ao meio aquático em
Portugal, representando o país junto das suas congéneres internacionais e internacionalizando a sua
atividade
Países com fortes tradições na natação e que obtém, de forma consistente, resultados de destaque nas
diversas modalidades da natação tem implementado desde há bastante tempo programas de
certificação de clubes e escolas de natação. Estes programas visam harmonizar a política de formação
dos atletas das diversas modalidades da natação de acordo com o modelo de desenvolvimento do atleta
a longo prazo (i.e. plano de carreira) da respetiva federação. Tal desiderato tem em vista uma formação
de base sólida e de qualidade que permitam a médio e longo prazo aumentar as potencialidades dos
atletas a nível internacional e a melhoria média da natação local.
A FPN tem como objetivo o estabelecimento de parcerias para o desenho e implementação em Portugal
de um modelo de análise e certificação de clubes que esteja adaptado à realidade local.
Para tal, as Instituições de Ensino Superior e os membros dos Centros de Investigação nacionais
interessados na temática devem enviar para a FPN uma proposta fundamentada dos trabalhos que
pretendem efetuar neste âmbito, realçando nessa proposta a intervenção junto da Federação
Portuguesa de Natação (FPN, Associações Territoriais, Clubes) para a promoção da certificação de
clubes, nas suas diferentes áreas: i) natação pura; ii) sincronizada; iii) polo aquático.
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Documentos que devem acompanhar a candidatura:
1. Sumário do plano de trabalhos a desenvolver.
2. Objectivos do trabalho.
3. Fundamentação, incluindo o enquadramento teórico e a justificação da pertinência da realização do
estudo e do plano de trabalhos proposto.
4. Composição da equipa de investigação, incluindo CV até 3 páginas por investigador.
5. Plano geral de trabalhos, descrevendo todas as atividades específicas que pretendem desenvolver,
incluindo as formas de intervenção. Será fator preferencial a inclusão benchmarking entre o modelo a
implementar e os existentes noutros países, assim como análise SWOT do modelo proposto.
6. Cronograma para a implementação das atividades previstas, incluindo data de entrega de relatórios
intermédio e final.
7. Orçamento previsto para a consecução do estudo e respetiva justificação sempre que possível
anexando orçamentos preliminares. São passiveis de cabimentação propinas de frequência em cursos
de segundo ciclo. Não são passiveis de cabimentação missões no estrangeiro.

Calendarização:
1. As propostas de trabalho devem ser enviadas para a FPN por email (secretaria@fpnatacao.pt) até ao
dia 26 junho de 2015.
2. A decisão sobre o resultado da análise das candidaturas submetidas será tomada pela Direção da FPN
até ao dia 15 de outubro de 2015, não havendo possibilidade de recurso sobre a decisão tomada.
3. A FPN reserva-se o direito de não financiar nenhuma das propostas recebidas, caso entenda que as
mesmas não cumprem os objetivos definidos para este projeto.
4. Após a aceitação do programa de trabalhos por parte de todas as partes envolvidas (Equipa(s) de
investigação e FPN) terá lugar uma reunião para contratualizar o programa de trabalhos a realizar.
4. O trabalho proposto deve ser finalizado e os principais resultados apresentados até ao final da época
desportiva de 2015/2016.
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Propriedade dos dados recolhidos:
Os dados recolhidos são propriedade da FPN. Contudo, podem ser usados para apresentação e
publicação junto da comunidade técnico-científica pelos investigadores envolvidos no projeto, desde
que:
1. Seja solicitada autorização para tal junto da FPN;
2. Seja salvaguardada a confidencialidade e o anonimato de acordo com as melhores práticas éticas;
3. Seja mencionado nas apresentações/publicações que o projeto foi apoiado pela FPN.

Acompanhamento dos trabalhos por parte da FPN
A FPN reserva-se o direito de incluir um elemento do departamento técnico, membro da direção ou
outro elemento nomeada pela FPN, para acompanhar a execução dos trabalhos e assumir a
coorientação do projeto, em parceria com os investigadores indicados aquando da submissão do plano.
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