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1. NATAÇÃO PURA 
 
 
a) TREINO COMPETITIVO – AVALIAÇÃO SELEÇÃO NACIONAL – JAMOR 2021 
  

Atendendo ao contexto atual e na sequência da disponibilização da instalação, realizar-se-á um 
treino competitivo de forma a  proporcionar um momento de avaliação competitiva aos melhores 
nadadores filiados na Federação Portuguesa de Natação, nas disciplinas de Natação Pura e 
Natação Adaptada que permita a avaliação do estado de preparação dos nadadores relativamente 
às principais competições internacionais, Jogos Olímpicos e Paralímpicos; Campeonato Europeu 
Absoluto e Campeonato Europeu Júnior.  
 
Participação:  
 
Este torneio destina-se às categorias Júnior e Sénior de acordo com os seguintes critérios: 
 

a) Nadadores incluídos nos programas de Preparação Olímpica, Paralímpica e Surdolímpica. 

b) Nadadores apurados para os Campeonatos Europeus Absolutos e de Juniores em Natação 

Pura. 

c) Nadadores inscritos no Alto Rendimento, Natação Adaptada. 

d) Nadadores que tenham obtido marcas com pontuação superior a 700 pontos FINA, no 

escalão sénior e 650 pontos FINA, no escalão júnior nos Torneios Zonais Juniores e 

Seniores e no Open do Jamor. (ver listagem - Anexo 5) 
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e) No caso de o limite de participantes não ter sido atingido, as vagas existentes poderão ser 

ocupadas por nadadores, que cumulativamente, estejam abrangidos pelo critério 

discricionário do DTN e da estrutura de coordenação do Complexo Desportivo do Jamor. 

 
O Regulamento desta avaliação encontra-se em anexo (no site). 
 
 

b) FFN Golden Tour - Nice (FRA) 5, 6 e 7 de fevereiro de 2021 
  

No seguimento dos Planos Individuais de Preparação, participa a seguinte nadadora: 
 

Femininos Clube Provas 

Ana Catarina Monteiro CFV 50M, 100M, 200M, 200E, 400E 

 
O enquadramento técnico será assegurado pelo seguinte elemento:  
 

Treinador Convidado: Fábio Pereira (CFV) 

Hotel: Nice NH Hotel 

Plano de Viagem:  
 

AF1529 4 fevereiro Porto/Paris 16:35 / 19:55 

AF7712 4 fevereiro Paris/Nice 20:50 / 22:25 

TP0487 8 fevereiro Nice/Lisboa          15:10 / 16:45 

TP1960    8 fevereiro Lisboa/Porto 19:35 / 20:35 

 
Nota 1: Todos os intervenientes deverão fazer-se acompanhar do Cartão Europeu de Seguro de 

Doença. 

Nota 2: Os nadadores convocados deverão ser portadores de todo o equipamento necessário para 

a competição. Os nadadores deverão levar o equipamento FPN/Phelps recebido em anteriores 

convocatórias.  

Nota 3: 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 desta competição. 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. 
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Nota 4: De acordo com as regras impostas pela organização do evento, será obrigatório apresentar 
um teste negativo de PCR à Covid-19 realizado nas 72 horas anteriores à chegada.  
 
 

c) Grand Prix Internacional, Trofeu Alejandro Lopez - Barcelona (ESP) 13 e 14 de 
fevereiro de 2021 
  

No seguimento dos Planos Individuais de Preparação, participam os seguintes nadadores: 
 

Femininos Clube Provas 

Diana Margarida Durães (2) SLB 400L, 800L, 1500L, 400E 

Raquel Gomes Pereira (2) SLB 100B, 200B, 200E 

Victoria Kaminskaya (1) SLB 50B, 100B, 200B 

Masculinos Clube Provas 

Miguel Duarte Nascimento (1) SLB 50L, 100L, 200L 

 
O enquadramento técnico será assegurado pelo seguinte elemento:  
 

Treinador Convidado: Ricardo Santos (SLB) (2) 

Hotel: Catalonia Atenas 

Plano de Viagem:  
 

IB8931 12 fevereiro Granada/Madrid 13:20 / 14:30 

IB1546 12 fevereiro Madrid/Barcelona 15:45 / 17:05 

TP1039 14 fevereiro Barcelona/Lisboa          15:40 / 16:35 (1) 

TP1039    15 fevereiro Barcelona/Lisboa          15:40 / 16:35 (2) 

 
 
Nota 1: Todos os intervenientes deverão fazer-se acompanhar do Cartão Europeu de Seguro de 

Doença. 

Nota 2: Os nadadores convocados deverão ser portadores de todo o equipamento necessário para 

a competição. Os nadadores deverão levar o equipamento FPN/Phelps recebido em anteriores 

convocatórias.  

Nota 3: 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 desta competição. Neste sentido, os interessados 
deverão enviar, através dos respetivos clubes, informação para a FPN 
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(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. 
 
 
2. CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES 2020/2021 - Alterações 
 
Na sequência da realização da reunião com as Associações Territoriais de 4 de fevereiro de 2021 
a Direção da Federação Portuguesa de Natação, deliberou: 
 

a) Adiar a realização dos Zonais de Infantis previstos para 20 e 21 de março de 2021 e 
Campeonato Nacional de Juvenis, Juniores e Absolutos de Natação Pura Desportiva, 
previsto para 26 a 28 de março de 2021, atendendo a que não se encontra garantida a 
equidade no que se refere às condições de preparação dos intervenientes. A marcação da 
data de realização dos Campeonatos referidos será definida logo que se alterem as 
condições atualmente definidas pelo estado de emergência e confinamento, cujo prazo de 
remarcação, em consonância com os princípios previamente comunicados; ver Comunicado 
nº 13/20 de 07/04/2020 através do link: 
 https://fpnatacao.pt/uploads/Comunicado_FPN_N%C2%BA_13-20.pdf  
Será divulgado mediante a duração do período de confinamento; 

b) Adiar a realização do Campeonato Nacional de Inverno de Natação Artística, previsto para 
20 e 21 de março de 2021, atendendo a que não se encontra garantida a equidade no que 
se refere às condições de preparação dos intervenientes. A marcação da data de realização 
será definida logo que se alterem as condições atualmente definidas pelo estado de 
emergência e confinamento, cujo prazo de remarcação, em consonância com os princípios 
previamente comunicados: Comunicado nº 13/20 de 07/04/2020 através do link: 
https://fpnatacao.pt/uploads/Comunicado_FPN_N%C2%BA_13-20.pdf será divulgado 
mediante a duração do período de confinamento; 

c) Cancelar a realização dos Campeonatos de Clubes da 1ª; 2ª e 3ª Divisão esta época 
desportiva por imperativo de organização do calendário competitivo em ano olímpico e 
observância do princípio da equidade da preparação desportiva. Manter-se-á a qualificação 
já efetuada das equipas para a 3ª divisão; 

d) Em complemento ao comunicado nº02/21 de 15/01/2021 na sua alínea b) foi aprovado o 
adiamento do "Torneio de Fundo Master, para data a assinalar. 

 
 
4. DECRETO LEI 3-A 2021 
 
A Federação Portuguesa de Natação chama a atenção que relativamente ao treino de atletas não 
abrangidos nas exceções referidas no ponto 2 do artigo 34º os mesmos incorrem, para além do 
ilícito penal, na não cobertura do seguro desportivo. Neste caso encontram-se particularmente os 
atletas dos escalões de cadetes e infantis. 
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5. CERTIFICAÇÃO DE CLUBES 
 
 
A FPN relembra os clubes de que todos aqueles que pretendam implementar contratos de formação 
com os seus atletas, e ao abrigo do disposto na Lei nº54/2017, têm de estar obrigatoriamente 
certificados.  
 
O modelo de certificação, tal como mencionado em comunicados anteriores, pode ser consultado 
no seguinte link do site da FPN: http://www.fpnatacao.pt/uploads/Livro_Certificacao_Clubes.pdf 
 
Todos os procedimentos para dar início ao processo podem, igualmente, ser encontrados no site 
da FPN, no separador "Certificação de Clubes".  
 
Em caso de dúvida contactar: joao.graca@fpnatacao.pt 
 
 

6. DIVERSOS 
 

a) Medidas de Apoio - Apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade 
económica 
 

No âmbito das medidas de apoio governamental à retoma económica, partilha-se o quadro resumo, 
em anexo (no site), de todos os apoios e respetivas condições de acesso. 

 
b) Emprego / Oferta 

 
Recebemos do técnico, Paulo Jorge Loureiro Marques, um pedido de divulgação da sua 
disponibilidade, para trabalhar na área da sua competência.  
 
Contacto do Técnico:  paulojlmfit@gmail.com 
 
Encontra-se disponível no nosso site o Curriculum Vitae. 
 
 
 
 
 
 Pela FPN 

 
 

 
António José Silva 
Presidente 
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