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1. NATAÇÃO PURA 

 

a) Plano Alto Rendimento Natação Pura 
 
Página 11 e 12  
 
Nota:As tabelas constantes nas grelhas de integração PREPOL deverão ser aprovadas pelo 
COP durante o mês de Março e terão retroatividade a 1 de Janeiro de 2018. 
 
A Tabela 2. Tabela de referenciação – bolsas desportivas 2017-2020, será atualizada logo que 
aprovada a nova grelha de integração Natação Pura. 
 
Deverá ser tido em consideração o que se encontra definido no contrato programa de preparação 
Olímpica Tóquio 2020 e na proposta de grelha de integração que deverá ser publicada pelo COP 
ainda durante o corrente mês de março. 

 
b)  Resultados individuais e coletivos do Torneio Nadador Completo de Infantis e 
Juvenis – 2017/2018 

  

Em anexo, resultados da competição em epígrafe, referentes à corrente época.   
 

2. NATAÇÃO ADAPTADA 

 
a) Classificação Desportiva Internacional  

 
Encontra-se disponível em:  
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https://www.paralympic.org/sdms/web/cml/sw/pdf/season/S18/npc/POR, a lista de nadadores 
inscritos no World Para Swimming para a presente época e respetivo status de classificação 
desportiva internacional. 
 
Informamos, ainda, que as oportunidades de classificação desportiva internacional apenas estão 
disponíveis nas World Para Series promovidas pelo World Para Swimming. 
 
Informações sobre estes eventos estão disponíveis em:  
https://www.paralympic.org/swimming/world-series-2018.  
 

b) Estágio global – 26 a 29 de março, Rio Maior 
 
Por proposta da Direção Técnica Nacional e de acordo com o estipulado no Plano de Alto 
Rendimento – Natação Adaptada convocam-se os seguintes nadadores para o evento em 
epígrafe: 

Enquadramento Masculinos Clube 

World 
Para Swimming 

Daniel Videira GESL 

David Grachat GESL 

Diogo Cancela CNMC 

Gino Caetano CGA 

Ivo Rocha FVCD 

João Campos ADADA 

Jaime Catarino SCA 

Marco Meneses CNMC 

Ruben Linhares FVCD 

Femininos Clube 

Ana Castro FVCD 

Renata Pinto ADADA 

Susana Veiga CNCVG 

ICSD - 
Surdolímpicos 

Masculinos Clube 

Miguel Cruz CFB 

Ricardo Belezas SCP 

mailto:secretaria@fpnatacao.pt
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Tiago Neves CFB 

DSISO 

Masculinos Clube 

André Almeida SCP 

Diogo Matos GESL 

Filipe Santos FCF 

João Vaz SCP 

José Ribeiro CPN 

José Silva CFP 

José Vieira FCF 

Rui Pestana FCP 

Femininos Clube 

Diana Torres CFP 

Filipa Reis SCA 

 
O enquadramento será assegurado pelos seguintes elementos: 
 
FPN: Daniel Viegas e Mariett Matias 
 
Treinadores Convidados: Ana Querido, Armando Costa, Carla Cardoso, Carlos Mota, Catarina 
Araújo, Fernando Couto, Hélder Lopes, Hélder Teixeira, João Pinheiro, José Corte Real, Paulo 
Sousa, Pedro Lima e Rui Gama. 
 
Alojamento & Alimentação: Centro de Estágio de Rio Maior. 

 
Concentração: Todos os convocados deverão estar em Rio Maior, no dia 26 de março, pelas 
11.00 horas. 

 
Informações: 

1) Os nadadores e treinadores que tenham equipamento FPN/Arena distribuído 
anteriormente deverão trazer e usar o mesmo. Os nadadores deverão trazer todo o 
equipamento necessário para o treino. 
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2) Os pedidos de dispensa ao abrigo do Decreto-Lei nº 72/09, de 01 de outubro (Regime do 
Alto Rendimento), por implicarem requisição ao Instituto Português do Desporto e 
Juventude, terão que ser solicitados previamente à realização deste estágio. Neste 
sentido, os interessados deverão enviar, através dos respetivos clubes, informação para 
a FPN (mafalda.nobre@fpnatacao.pt) indicando o nome do nadador, o NIF, o CC/BI, bem 
como o ano, turma e número de aluno e os contactos da Escola que o nadador frequenta. 

3) Solicitamos aos clubes e/ou treinadores envolvidos que diligenciem o transporte conjunto, 
em função da zona, a fim de se racionalizarem recursos. 

 
 

3. FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO 
 

Jornal Portugal a Nadar 
 

A Federação Portuguesa de Natação, no âmbito do programa Portugal a Nadar, lança a 4ª edição 
do "Jornal PAN". 

Em anexo enviamos o jornal Portugal a Nadar. 

 
4. FORMAÇÃO 

 

a) Ações de Formação “Coordenação de uma Escola de Natação" e “Transição dos 
Alunos da Escola de Natação para a Pré-Competição” 

 
A Federação Portuguesa de Natação, no âmbito do programa Portugal a Nadar e dando 
cumprimento ao seu plano anual de formação, vai organizar várias ações de formação com as 
temáticas "Coordenação de uma Escola de Natação" e “Transição dos Alunos da Escola de 
Natação para a Pré-Competição” 
 
As Ações atribuem 1 UC para renovação do TPTD.  
 
Coordenação de uma Escola de Natação: 
 
07/04/18: Castelo Branco | Formador: Rui Santos 
21/04/18: Lamego | Formador: Rui Santos 
 
 
Transição dos Alunos da Escola de Natação para a Pré-Competição 
 

mailto:secretaria@fpnatacao.pt
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12/05/18: Estarreja | Formador: Henrique Neiva 
26/05/18: Rio Maior | Formador: Rui Santos 
07/04/18: Lisboa | Formador: Marc Moreira 

Em anexo enviamos as fichas de inscrição e os flyers 

b) Curso Complementar de Arbitragem PA – fev. -  Vila Franca de Xira 
 
APTOS 
 

 

 André Teodoro Varanda Maria Helena Amado Antas de Barros Cardoso Carmo 

 Catarina Ramiro Duarte Botelho Mariana Lopes Martins 

 Francisco Máximo M. Freitas da Silva Rodrigo da Cunha Henriques 

 Gonçalo Antas de Barros Cardoso do Carmo Ruben André Figueiredo dos Santos 

 Guilherme Santos Graça Telmo Luis Malanho Rodrigues 

 
5. RECORDES HOMOLOGADOS 

 

Natação Adaptada 
 

RECORDES NACIONAIS –  Pisc. 25m 

DATA PROVA CLASSE PRATICANTE TEMPO CLUBE LOCAL 

03/03/2018 50 C S21 Filipe Santos 41,14 FCF Quarteira 

 
6. DIVERSOS 

 

a) Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID 2018) promovido 
pelo IPDJ 

 
No âmbito do Programa supracitado foi recebido pela FPN informação acerca do processo de 
candidatura. 

Os interessados a eventuais candidaturas deverão, considerando que as mesmas serão 
apresentadas e acompanhadas pela Solução Mais, Consultores, Lda., e considerando que, de 
momento, os prazos para cumprir são muito apertados, enviar, num prazo de 8 dias, os seguintes 
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elementos para apresentar em candidatura (sob pena de a mesma ser considerada como não 
elegível logo à partida) para o e-mail geral@solucaomais.pt: 

 - uma cópia do NIF, dos Estatutos e da ata do órgão deliberativo que habilita a Direção em 
exercício (em formato pdf); 

- garantia de que conclusão da obra apoiada terá como data limite 30 de novembro de 2018; 

  - (em formato pdf, jpeg, png ou zip): 

Técnicos 

a) Planta de localização do equipamento e do conjunto em que se insere, à escala 1:25000 ou 
superior; 

b) Memória descritiva que inclua diagnóstico da situação com descrição das patologias, grau de 
vetustez, desadequação das instalações, programa geral, objetivos da intervenção, critérios de 
dimensionamento, quando aplicável, bem como outros aspetos considerados relevantes para a 
candidatura; 

c) Planta de Implantação à escala 1:1000 ou superior; 

d) Mapa de trabalhos e cronograma da obra; 

e) Projeto da intervenção - Projeto de Arquitetura e/ou Projetos das Especialidades (Estes 
projetos têm que estar aprovados pela respetiva Autarquia, até ao momento da assinatura do 
contrato-programa); 

f) Orçamento ou estimativa de custo da obra, incluindo lista de preços unitários; 

g) Levantamento fotográfico demonstrativo da necessidade da intervenção; 

h) Caracterização da situação de prática desportiva que inclua número de atletas, modalidades 
praticadas, escalões, contributos do clube para o desenvolvimento desportivo, níveis de prática 
e outros que a entidade candidata considere relevantes.  

Formais 

a) Autorização de utilização (ou cópia do comprovativo do pedido à respetiva Autarquia); 

b) Declaração ou parecer da Câmara Municipal quanto à conformidade da obra proposta com as 
disposições do PDM e outros Planos em vigor e demais legislação aplicável, ou, em alternativa, 
cópia do alvará da licença de autorização de construção;  

mailto:secretaria@fpnatacao.pt
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c) Documento comprovativo da qualidade de proprietário, ou declaração do mesmo autorizando 
a realização das intervenções a efetuar no âmbito deste programa e garantindo a permanência 
do clube/associação naquelas instalações durante 10 anos a contar da data de conclusão das 
obras; 

d) Fotocópias do cartão de identificação de pessoa coletiva e dos estatutos, bem como ata do 
órgão deliberativo que habilita a direção em exercício (referido acima); 

e) Plano de ação que inclua diagnóstico da situação, os objetivos da intervenção e 
fundamentação da necessidade do apoio no âmbito do programa; 

f) Montante da comparticipação financeira solicitada ao IPDJ (não poderá ser superior a 50% do 
valor elegível da obra, com o limite máximo de € 50.000); 

g) Identificação dos montantes e das fontes de financiamento previstas (caso existam ou estejam 
previstas comparticipações financeiras de outras entidades, designadamente do poder local ou 
de empresas locais, deverão as mesmas ser identificadas e indicados os respetivos montantes. 
Estas comparticipações terão que ser comprovadas por declaração escrita das entidades 
financiadoras, até ao momento da celebração do contrato-programa).  

 - Identificação do Técnico responsável pelo Projeto/Obra. 

b) Qualified Swimming Teachers Sought to Train Local Swimming Intructors in 
Mozambique 

 

Junto anexamos informações sobre o assunto em referência. 
 

c) Emprego / Procura 

Recebemos do técnico de Natação, Rodrigo Zacca, um pedido de divulgação da sua 
disponibilidade para trabalhar na área da sua competência. Contacto do 
Técnico:rodrigozacca@yahoo.com.br 

Em anexo o Curriculum Vitae do técnico. 
 
 
Pela FPN 
 
 
 
António José Silva 
Presidente 
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mailto:rodrigozacca@yahoo.com.br

