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1.  NATAÇÃO PURA  
 

a) Campeonatos Nacionais de Clubes 2ª Divisão - 2021/2022 
 
Serve o presente para informar a alteração do local de realização da competição em epígrafe. 
A mesma deixará de se realizar na Mealhada e passará a ser no Complexo de Desporto e Lazer 
de Estarreja. 

 
 

2. NATAÇÃO ARTISTICA  
 
a) Regulamento desportivo para a época de 2021/2022 

 
Na sequência da aprovação em reunião de direção a 9 de setembro de 2021, encontra-se 
disponível no nosso site o regulamento desportivo para a disciplina da natação artística  
 
Indicamos o respetivo link: 
https://fpnatacao.pt/uploads/Regulamento_Competicoes_Nacionais_NArt_21_22.pdf 

 
3. DIVERSOS 

 
a) Sessão CHAMP – “A inovação na comunicação como fator decisivo na melhoria da 

gestão das Organizações Desportivas” – convite  
 
No âmbito do Projeto Europeu, denominado CHAMP – “Como gerir um clube desportivo moderno”, 
em que a Confederação do Desporto de Portugal (CDP) é uma das entidades europeias parceiras, 
será realizada uma sessão para os gestores/responsáveis dos clubes/federações desportivas com 
o objetivo de abordar a importância da inovação na gestão das organizações desportivas.  
No próximo dia 15 de outubro, sexta-feira, entre as 17h00 e as 19h00, no ISCTE (a confirmar), vai-
se realizar a sessão tendo como tema principal a Inovação na Comunicação das Organizações 
Desportivas. O objetivo principal será o de abordar da importância de uma comunicação inovadora 
de forma a chegar mais eficazmente aos públicos-alvo e para uma melhor gestão das organizações.  
O programa previsto é o seguinte: 
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17h00 – inicio da Sessão, com as boas vindas de um responsável da CDP; 
17h10 – Apresentação da Ferramenta CHAMP; 
17h20 – Inicio da Formação “A Inovação na comunicação como fator decisivo na melhoria da  
    gestão das Organizações Desportivas”; 
18h00 – Mesa redonda “A Inovação na comunicação como fator decisivo na melhoria da gestão  
    Das Organizações Desportivas”; 
18h50 – Encerramento da Sessão, por um responsável da CDP. 
 
O CDP vem por este meio convidar todos os interessados a participar na sessão do próximo dia 
15, bem como solicitar a vossa colaboração na divulgação da mesma. A inscrição será gratuita e 
deverá ser feita através do e-mail – comunicacao@cdp.pt, até ao dia 8 de outubro. A sessão irá 
decorrer em formato presencial, de acordo com as regras da DGS em vigor, e para avançar terá de 
ter no mínimo 30 inscrições.  

Consulte e participe aqui no curso on-line do Projeto CHAMP 

 
b) Congresso Mundial de Treinadores  

 
Lisboa vai receber o Congresso Mundial de Treinadores na Aula Magna da Universidade de Lisboa 
de 17 a 21 de novembro de 2021. 
Divulgamos este congresso através de informações em anexo (no site) que inclui um voucher de 
desconto de 20€ na inscrição. 
 
.   

c) Emprego / Oferta 
 

Recebemos do técnico, Manuel José de Kermenguy Marques da Fonseca Andrade, um pedido de 
divulgação da sua disponibilidade, para trabalhar na área da sua competência.  
 

Email:   manueljkmandrade@gmail.com  
Telefone:           912 602 472 

 
 Encontra-se disponível no nosso site o Curriculum Vitae. 
 
 
Pela FPN 

 
 

 
António José Silva 
Presidente  
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