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1. POLO AQUÁTICO 

 

a) PO 3 + PO 6 - Supertaça Carlos Meinedo 
 
A disputa da SUPERTAÇA CARLOS MEINEDO será no dia 23 de Outubro, na Piscina 
Municipal de Felgueiras nos horários apresentados a seguir. 
 
Local: Piscina Municipal de Felgueiras 
Data: 23 de outubro 2016 
Hora: 13H30 – Jogo de masters – Seleção Norte x Seleção sul 

15H00 – XIV Supertaça – CFP x AMARANTUS 
17H00 – XV Supertaça – CFP x SSCMP 
18H15 – Entrega de prémios conjunta 
 
b) Regulamento de Provas Nacionais de Polo Aquático 

 
Face á atualização do referido regulamento, nomeadamente na parte especifica da PO 5, 
disponibilizamos no link seguinte a versão ultima. 
 
http://www.fpnatacao.pt/federa%C3%A7%C3%A3o/documentos/regulamentos/1476435461-
regulamento-de-competicoes-nacionais-de-polo-aquatico 

 
2. SEGUROS DESPORTIVOS 

 
Relativamente ao seguro desportivo, no que se refere aos sinistros, compete ao Atleta 
participar o sinistro nos 8 (oito) dias imediatos à ocorrência do acidente, por escrito e em 

http://www.fpnatacao.pt/federa%C3%A7%C3%A3o/documentos/regulamentos/1476435461-regulamento-de-competicoes-nacionais-de-polo-aquatico
http://www.fpnatacao.pt/federa%C3%A7%C3%A3o/documentos/regulamentos/1476435461-regulamento-de-competicoes-nacionais-de-polo-aquatico
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impresso próprio da AIG EUROPE LIMITED - SUCURSAL EM PORTUGAL, o qual, depois de 
devidamente preenchido, assinado pelo Sinistrado (ou seu Encarregado de Educação, sendo 
menor) e pelo representante da Federação Portuguesa de Natação, deverá ser enviada por e-
mail através do seguinte endereço de correio eletrónico Declaracion.SiniestrosAH@aig.com, 
com o conhecimento da MDS para o e-mail Lina.baeta@mdsinsure.com.  

Caso os sinistrados optem por utilizar a Rede de Prestadores de Cuidados de Saúde 
Convencionados (Trueclinic, Lda), devem obrigatoriamente comunica-lo á AIG e apresentar 
fotocópia da participação de sinistro, devidamente autenticada pelos respetivos Serviços.  

Reenviamos Participação de Sinistro, bem como, Manual de Procedimentos, para que, em 
circunstância alguma, aleguem desconhecimento dos procedimentos e normas constantes do 
mesmo.  

Reiteramos a importância de que só serão reembolsadas despesas suportadas por originais 
legais dos recibos emitidos pelos prestadores dos Serviços Médicos, assim como todos os 
recibos de tratamentos, elementos auxiliares de diagnóstico, fisioterapia e medicamentos que 
só serão aceites quando acompanhados pelo original da prescrição do médico cuja 
especialidade, devidamente reconhecida pela Ordem dos Médicos, deverá ser expressa e 
autenticada com a vinheta do SNS. No caso das receitas eletrónicas, estas deverão ser 
substituídas pela Guia de Tratamento que deverá acompanhar o recibo original da farmácia. 

 

3. FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO 

 
Relatório Mensal de Atividade 

 
Está disponível no site da FPN o Relatório Mensal de Atividade e clipping do mês de Setembro, 
em: 

http://www.fpnatacao.pt/federa%C3%A7%C3%A3o/documentos/relatorios-mensais/1476352405-
setembro 
 
 

4. FORMAÇÃO 
 

Processo de Revalidação, Validação e Certificação das Competências para Grau I 
(RVCC Pro) 

 

Dando cumprimento ao disposto na lei nº40/2012, de 28 de Agosto, que define como um dos 
requisitos de acesso ao Título Profissional de Treinador de Desporto (TPTD), a qualificação na 
área do treino desportivo obtida através do desenvolvimento de um processo de 
reconhecimento, validação e certificação de competências profissionais (RVCC Pro) adquiridas 

mailto:Declaracion.SiniestrosAH@aig.com
mailto:Lina.baeta@mdsinsure.com
http://www.fpnatacao.pt/federa%C3%A7%C3%A3o/documentos/relatorios-mensais/1476352405-setembro
http://www.fpnatacao.pt/federa%C3%A7%C3%A3o/documentos/relatorios-mensais/1476352405-setembro
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e desenvolvidas ao longo da vida, informamos que a via de acesso encontra-se aberta para 
todos os interessado na obtenção do Grau I de Treinador / Monitor de Natação. 

 

Mais informações através do site e documentação em anexo. 

 
5. NOVA FILIAÇÃO 

 

Foi aprovada em 13/10/2016, a filiação da Associação de Desportos e Natureza, através da 
ANMAD. 
 

6. DIVERSOS 
 

Emprego / Oferta & Procura 

 
Jogador de Polo Aquático  
 
Recebemos do jogador de Polo Aquático Pedro Moraes, de nacionalidade Brasileira, um 
pedido de divulgação da sua disponibilidade para jogar em Portugal. 

Contacto do praticante: pedro.wp7@gmail.com 

 

Treinador de Polo Aquático 
 
Recebemos do técnico Sérvio de Polo Aquático, Sasa Cvejic, um pedido de divulgação da sua 
disponibilidade para trabalhar na área da sua competência.  

Contacto do Técnico:  zriki8@gmail.com 

 
Pela FPN 
 
 
 
 
 
António José Silva 
Presidente 
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