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CIRCULAR Nº 32-20 

23/12/2020 

 

DISTRIBUIÇÃO:  Entidades Portugal a Nadar Associações Territoriais  

 
ASSUNTO: Portugal a Nadar 2021 

No sexto ano de funcionamento do programa Portugal a Nadar (PAN), a Federação Portuguesa de 

Natação (FPN), vem por este meio comunicar algumas das alterações e melhorias a serem 

implementadas a partir do próximo mês de janeiro. Estas alterações pretendem a continuação do 

desenvolvimento do programa como mecanismo de apoio ao desenvolvimento da natação 

enquanto modalidade desportiva. 

A partir do mês de janeiro, destacamos os seguintes aspetos: 

1. As Escolas de Natação serem reconhecidas pela sua qualidade no processo ensino-

aprendizagem. Para esse efeito, no processo de certificação das escolas de natação surge uma 

equipa pedagógica especializada que irá emitir um parecer que vai apoiar as escolas de natação 

na melhoria dos seus cadernos pedagógicos; 

2. A formação para os técnicos está alinhada com o processo de certificação, com o intuito de 

garantir uma formação contínua para todos os técnicos bem como a renovação das 

metodologias e implementação das melhores práticas (será disponibilizado no mês de janeiro o 

plano anual de formação); 

3. A Certificação de Clubes a Nível Formador, Nacional e Internacional, processo que visa integrar 

toda a estrutura vertical da natação Portuguesa, desde as escolas de natação até́ ao alto 

rendimento desportivo, um modelo de convergência em prol da promoção e da orientação do 

talento desportivo nas diferentes disciplinas da FPN; 

4. A II Convenção Portugal a Nadar e a cerimónia de Entrega das Certificações das Escolas 

de Natação PAN 2021, a realizar-se em outubro 2021 (data e local a definir);  
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5. A SGS entidade reconhecida como referência mundial em qualidade e integridade vai ingressar 

no programa Portugal a Nadar, no âmbito da validação do processo tanto para FPN como para 

as próprias entidades PAN; 

6. A marca PHELPS associa-se ao programa Portugal a Nadar através do KIT PHELPS x PAN; 

7. Uma parceria entre a FPN e Portugal Aquatraining, escola de formação reconhecida e 

certificada pela Internacional Aquatic Association (I.A.A.), direcionada para a formação 

especializada no exercício vertical na água, com foco nas diferentes metodologias de treino, 

denominadas aquafitness; 

Processo de Certificação das Escolas de Natação 2021 

O processo de certificação das escolas de natação tem o seu início a partir do mês de janeiro de 

2021. 

Todas as entidades vão receber no dia, 04 de janeiro de 2021, todas as informações sobre o 

processo bem como os seguintes documentos: 

- O Manual do Processo de Certificação das Escolas de Natação 2021; 

- O Manual do Coordenador da Escola de Natação; 

No dia 09 de janeiro 2021, vai realizar-se o I Encontro Nacional Escolas de Natação PAN, via zoom, 

com o objetivo de apresentarmos o processo de certificação bem como o seu funcionamento. 

Para podermos atualizar a nossa base de dados com os contactos das nossas entidades bem como 

a base de dados dos técnicos PAN, para o ano civil 2021, vimos por este meio solicitar o 

preenchimento do seguinte link até ao dia 31 de dezembro: https://pt.surveymonkey.com/r/LZ3T657 
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Para mais informações através do e-mail portugalanadar@fpnatacao.pt ou através do contato 

910080788. 

Anexo:  

 Portugal a Nadar 2021 

 Brochura PAN 2020 

 

 
 

Pela FPN 

 
 
 
António José Silva 
Presidente 
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