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1. POLO AQUÁTICO 
 
       Orientação 036/2020 da DGS 
             
No passado dia 25 foi publicada a Orientação 036/2020 da DGS sobre Desporto e Competições 
Desportivas e que tem influência direta na disciplina de Polo Aquático. 
 
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/orientacoes-e-circulares-
informativas/orientacao-n-0362020-de-25082020-pdf.aspx 
 
Da leitura e análise desta Orientação resulta o seguinte: 
 

1- O Polo Aquático, nas modalidades aquáticas, é considerado uma disciplina de alto risco de 
contágio por SARS-COV2 
 

2- Como tal, apenas no escalão sénior, o treino com contacto está permitido 
 

3- Para os escalões jovens, o treino é permitido, mas sem contacto 
 

4- Nos Clubes, e para o início dos respetivos treinos, não existe qualquer obrigatoriedade de 
realização de testes 
 

5- Para a competição do escalão sénior será obrigatória a realização de testes antes da 
realização de qualquer jogo 

 
Mais informamos que a FPN solicitou reuniões de esclarecimento, com caráter de urgência, à DGS 
e SEJD, questionando qual a razão, face ao algoritmo apresentado para o Polo Aquático enquanto 
disciplina coletiva, relativamente às restantes modalidades coletivas e de contacto. 
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Brevemente, e na exata medida das respostas da DGS e da SEJD, convocaremos para uma 
reunião os agentes desportivos do Polo Aquático, a fim de, perante tal Orientação da DGS, ser 
avaliada a época desportiva 2020/2021. 
  
 

2. I CONVENÇÃO PORTUGAL A NADAR 
 
A Federação Portuguesa de Natação, vai realizar a I Convenção Portugal a Nadar, no próximo dia 
03 de outubro de 2020, no Hotel Axis Vermar, na Póvoa de Varzim, sob o tema “Pós-Covid, Retoma 
da Atividade e Mundo Digital".  
 
Transmissão em direto via Zoom, inscrições através do link: 
https://pt.surveymonkey.com/r/LVS5N5Y 
 
Para mais informações: portugalanadar@fpnatacao.pt 
 
Em anexo (no site), o programa provisório e cartaz da Convenção 
 
 

3. DIVERSOS 
 

a) Comité Olímpico de Portugal – MEMOS 2020/2021 
 
Estão abertas as candidaturas ao Mestrado Executivo em Gestão das Organizações Desportivas 
(MEMOS), nas edições em inglês (MEMOS XXIV) e em francês (MEMOS IX). 
 
Os interessados têm até 15 de outubro para remeter a candidatura on-line através do 
endereço memos.degree/candidature, ao qual se devem anexar os seguintes documentos: 
 
– Curriculum vitae (em pdf) 
– Carta de apoio da organização desportiva e do Comité Olímpico de Portugal (em pdf) 
– Fotografia (em jpg) 
– Cópia da primeira página do passaporte (em pdf) 
 
Para mais informações, consultar o link:  
 

https://comiteolimpicoportugal.pt/memos-com-candidaturas-abertas/ 
 
Encontra-se em anexo (no site), a Brochura e as edições em inglês e francês 
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b) Comité Paralímpico de Portugal - Vídeo “O Mundo mudou, mas a ambição é a  
    mesma” 
 

 
A 24 de agosto de 2020 celebrou um ano para o início dos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020 e o 
Comité Paralímpico de Portugal assinala a data com a divulgação de um vídeo com o mote “O 
mundo mudou, mas a ambição é a mesma”. O vídeo já se encontra publicado nas redes sociais 
dos Paralímpicos e disponível para livre visualização e partilha: 
 
https://www.facebook.com/paralimpicos.pt 

https://www.instagram.com/paralimpicos/ 

https://twitter.com/ParalimpicosPT 

https://www.youtube.com/user/comiteparalimpicopt 

https://www.linkedin.com/company/paralimpicos/ 

 
  c) Emprego / Oferta 
  
 
O Ginásio Feirense Premium, que se encontra no Complexo Desportivo do Feirense, está a recrutar 
professores/técnicos de natação para a sua escola de natação. 
 
Requisitos: 
- Técnicos com a cédula de treinador de natação grau 1 (mínimo); 
- Disponibilidade imediata a começar a partir de setembro de 2020; 
 
Para mais informações através do email geral@feirensepremium.pt 
 
 
 
 
Pela FPN 

 
 
 
António José Silva 
Presidente 
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