
 

 
 

 

Moradia Complexo do Jamor, Estrada da Costa, 1495-688 Cruz Quebrada 

 +351 21 415 81 90/91    +351 21 419 17 39     secretaria@fpnatacao.pt 
 

CIRCULAR FPN Nº 06-21 

19/01/2021 

 

DISTRIBUIÇÃO:  Associações Territoriais e Clubes Polo Aquático 

 
ASSUNTO: INTERMEDIAÇÃO DE TESTES ANTIGÉNIO 
 

Na sequencia da orientação 36/2020 da DGS, que recomenda a realização de testes antes de cada 
competição para as modalidades estratificadas como de alto risco, nas quais o polo aquático se 
insere, em reunião com os Clubes e AT's de 07 de dezembro ficou acordado entre as partes que a 
Federação iria procura um parceiro para servir de intermediário na realização dos testes antigénio 
para deteção do virus SARS-CoV-2. 

Os parceiros encontrados acabaram por ser a Clinica Médica da Foz, para a prestação do serviço 
e a Abbott para a venda e distribuição dos testes. 

As condições para a intermediação deste serviço são as seguintes: 

- Custo por teste/clube: 11€ IVA/Incluído 

- Disponibilização na primeira entrega de um Kit de testagem da Abbott (2 Caixas com 25 
testes e respetivo material necessário), 

- Levantamento dos testes na Clinica Médica da Foz (Porto), sede da Federação Portuguesa 
de Natação ou envio por correio. O Clube deve informar qual o método escolhido. O 
disponibilização de uma segunda encomenda e posteriores, será efetuada após solicitação 
por escrito e mediante boa cobrança das anteriores; 

- Formação on-line e por telefone, 

- Acesso à Clinica Médica da Foz ou outra convencionada por estes para realização de 
testes, 

- Disponibilização de técnico de saúde, no caso de em tempo útil esta solicitação ter sido 
efetuada por parte do Clube para realização dos testes no local de jogo. 
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Pela Direção da FPN 

Pela FPN 

 
 
 
António José Silva 
Presidente 
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