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CIRCULAR Nº 03-18 
 

15/03/2018 
 
 

DISTRIBUIÇÃO: Associações Territoriais  

 

Assunto: A Federação Portuguesa de Natação apresenta o seu novo canal online  

 

A FPN tem em curso um ambicioso programa de desenvolvimento de todo o seu ecossistema 
digital, que inclui, um novo site, uma App mobile, disponível em IOS e Android, tudo ancorado 
numa nova arquitetura da infraestrutura de informação e integração de dados. 

É com todo o entusiasmo, que lançamos o novo site da FPN e a Natação TV este sábado, dia 
17 de março de 2018. 

O novo site apresenta uma nova estrutura de dados e navegação mais intuitiva, agregadora, fácil 
e mobile, adaptada a todos os dispositivos de consulta, desktop, mobile e tablet. 

Com destaque para novas funcionalidades, como a integração em base de dados da FPN de 
informação externa dispersa, de Atletas e Resultados gerados pela swimrankings, que a partir 
de agora está reunida num só local, e disponível para consulta multiplataforma. 

A estrutura foi pensada e desenhada por blocos, segmentados em, FPN institucional e toda a 
informação relevante de cada uma das modalidades. 

Neste novo site o utilizador pode ver toda a informação institucional, órgãos sociais, e informação 
pública, formação, com possibilidade de inscrição online, contactos de todos os clubes, 
associações, organismos de interesse, e repositório dos momentos que marcaram a história da 
Natação em Portugal desde a data da fundação da FPN, em 1930. 

A página principal agrega, destaques, noticias, eventos, resultados, link para o programa 
Portugal a Nadar e patrocinadores. 

Vai ser aí que cada utilizador pode selecionar cada uma das disciplinas do seu interesse, 
Natação Pura, Pólo Aquático, Natação Artística, Masters, Natação Adaptada, e Saltos, como o 
microsite para cada uma das respetivas disciplinas. 
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Cada página de cada uma das disciplinas, apresenta de forma dedicada, noticias, eventos, 
resultados em direto, contactos, informação sobre seleções nacionais e planos de alto 
rendimento. 

Neste site está disponível, o link para a novíssima Natação TV (http://www.natacao.tv/). Uma 
plataforma online dividida em três grandes grupos: Emissão; Vídeos e Galerias, com o objetivo 
de disponibilizar fotografias e vídeos dos campeonatos das várias disciplinas e ainda transmitir 
em direto algumas provas nacionais e internacionais de maior relevância organizadas pela FPN. 

É possível ainda aceder ao link da Loja FPN onde o utilizador pode comprar material para os 
seus treinos e competições das marcas Arena e Aquapool by FPN. 

Para uma melhor compreensão da utilização do site FPN, é possível consultar o Manual do 
utilizador através do link:  

http://www.fpnatacao.pt/federa%C3%A7%C3%A3o/documentos/circulares/1521109401-
manual-de-utilizador-do-novo-site-da-fpn 

 

Está assim, aberto um novo capítulo na comunicação da FPN para promover cada vez mais uma 
natação inclusiva de todos os agentes (atletas, dirigentes, árbitros, encarregados de 
educação); com todos (clubes, associações, escolas, universidades, estado) e para 
todos (Norte a Sul, Este a Oeste; continente às ilhas, do interior ao litoral) num desígnio de 
coesão desportiva, social e territorial à distância de um clique. 

 

 
 
Pela FPN 
 
 
 
 
António José Silva 
Presidente 
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