CIRCULAR Nº 21-19
24/09/2019
DISTRIBUIÇÃO: Associações Territoriais, Entidades aderentes ao Portugal a Nadar
ASSUNTO: Portugal a Nadar 2019/2020
A Federação Portuguesa de Natação (FPN), no âmbito do programa Portugal a Nadar, celebra o
quinto ano de funcionamento, perspetivando-se o início do próximo ano. Desta forma, estamos a
contactar-vos no sentido de comunicar algumas das alterações e melhorias e ou aspectos mais
relevantes a serem implementadas a partir do próximo mês de outubro. Estas alterações pretendem
a consolidação deste programa como mecanismo de apoio ao desenvolvimento da natação
enquanto modalidade desportiva.
A partir do mês de outubro, destacamos os seguintes aspetos:

1. A Certificação de Clubes a nível Formador, Nacional e Internacional (dossiers de candidatura
2.
3.
4.

5.

6.
7.

em anexo)
A Certificação dos Festivais Aquáticos das Escolas de Natação;
A Gala da FPN, na qual serão entregues as certificações (renovações ou etapas iniciais) das
escolas de natação, no dia 19 de outubro de 2019, em Portimão.
Em relação às escolas de natação certificadas e, como corolário do que foi sendo desenvolvido
na formação b-learning deste ano, serão disponibilizadas as informações, os documentos e os
indicadores entretanto recolhidos até ao dia 19 de outubro de 2019.
Dentro do Processo de Certificação da Qualidade das Escolas de Natação FPN pretende-se
que as entidades demonstrem interesse na adesão ao processo de certificação (através do
email: qualidade@fpnatacao.pt) e que, com a FPN, possam estabelecer e depois implementar
um processo de melhoria, logo a partir do dia 20 de outubro, aquando da realização da gala da
FPN.
Serão realizadas auditorias de seguimento às entidades já auditadas e auditorias iniciais às que
entrarem no processo de certificação da qualidade das escolas de natação.
Iremos realizar uma quinta formação em regime de b-learning, à semelhança da já realizada
durante este ano, com créditos específicos para os técnicos das piscinas.

8. À semelhança das formações em diversas áreas que têm vindo a ser realizadas, no ano civeil,
iremos enviar o plano anual de formação 2020;
9. Serão disponibilizados a todas as entidades PAN, os modelos de festivais aquáticos para
realizarem nas suas instalações para os seus alunos das escolas de natação aderentes ao PAN
e as entidades convidadas para o efeito , os modelos de diplomas da FPN editáveis.
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10. Serão criados modelos de eventos desportivos regionais, os circuitos de escolas de natação,
orientados pelas entidades PAN com o apoio das associações territoriais, em que os alunos das
escolas de natação das entidades aderentes ao PAN poderão participar.

11. Será disponibilizada uma newsletter e um jornal PAN trimestral;
12. Será disponibilizado, trimestralmente, um Jornal PAN, em formato digital, a todas as entidades
aderentes ao PAN.
13. Será disponibilizado o layout de cartazes temáticos que as entidades poderão utilizar nas suas
instalações, como por exemplo sobre os benefícios da prática da natação, exercícios de
flexibilidade, regras a cumprir numa piscina e conselhos úteis.
14. Haverá lugar ainda auditorias de controlo para melhor identificar o trabalho realizado pelos
técnicos em contexto de aula.
O contacto do programa PAN:
Responsável: Alexsander Esteves – alex.esteves@fpnatacao.pt - Tel.: 936308964
Contato Operacional: Raquel Marinho - portugalanadar@fpnatacao.pt - Tel.: 910080788
Responsável Certificação EN: Pedro Soares – qualidade@fpnatacao.pt - Tel.: 912233274
Estes são os aspetos principais que ocorrerão durante o próximo ano.
Anexo: Manual Programa - época 2019/2020

Pela FPN

António José Silva
Presidente
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