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CIRCULAR Nº 28/14 

 
11/09/2014 

  
 
 
DISTRIBUIÇÃO: Associações Territoriais, Clubes e Instituições para Pessoas com Deficiência  
 
ASSUNTO: Natação para Pessoas com Deficiência 
 

A Federação Portuguesa de Natação é a entidade responsável, em Portugal, pela promoção e 
desenvolvimento da natação nas suas diversas disciplinas, nas quais se inclui a natação para 
pessoas com deficiência mais comumente conhecida como natação adaptada. 

É objectivo da FPN para a época desportiva que se inicia a 1 de Outubro próximo, incluir todos 
os nadadores com deficiência na sua estrutura, independentemente da sua categoria de 
deficiência e para tal todos os praticantes com deficiência e clubes com natação adaptada 
deverão obrigatoriamente filiar-se na FPN, através das suas Associações Territoriais. 

A FPN será, a partir da época 2014/2015, a entidade responsável pela organização dos 
Campeonatos Nacionais, pela homologação de resultados obtidos nas mais variadas provas, 
pela tutela das Selecções Nacionais nas suas diversas categorias de deficiência e pela gestão 
dos Projectos de Preparação Paralímpica Rio 2016 e Surdolímpica Ancara 2017. 

Os clubes interessados em ter as provas que organizam e resultados destas reconhecidos e 
homologados pela FPN deverão enviar o regulamento das mesmas para aprovação para que 
estas constem no calendário oficial da Federação preferencialmente até ao próximo dia 18 de 
Setembro. 

Mais informamos, que está ser criado um gabinete coordenador de classificação com uma 
equipa composta por classificadores para as diversas categorias de deficiência pelo que todos 
os pedidos de classificação de praticantes deverão chegar à FPN através das respectivas AT’s. 

Irão ser promovidas acções de formação específicas para os diversos agentes desportivos 
envolvidos neste subsistema desportivo com o objectivo de minimizar algumas lacunas 
formativas existentes e manuseá-los de ferramentas actuais e adequadas. 

Em anexo enviamos a Ficha de Identificação relativa à Natação Adaptada para todos os 
praticantes preencherem no acto da filiação e remeterem à FPN através sua Associação 
Territorial. 
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Por último, gostaríamos de realçar que para que todo o processo de inclusão ocorra da melhor 
forma e com o menor impacto possível, o feedback por parte das AT’s, clubes e todos 
envolvidos é para nós muito importante e por isso estamos sempre ao vosso dispor para o 
esclarecimento de qualquer dúvida. 

 
 
Pela Direcção da FPN 
 
 
 
 
M. Freitas 
Vice-presidente Executivo 
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