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1. CARTÃO DE ATLETA FPN  
 
 

1. A Federação Portuguesa de Natação (FPN) disponibiliza a todos os atletas filiados nas 
diferentes modalidades, através da emissão por transmissão eletrónica de dados, o 
Cartão Atleta Filiado FPN, indispensável para efeitos de participação de todos os 
praticantes em competições oficiais, como estabelece o artigo 24.º n.º 1 do Regulamento 
Geral da FPN.  

 

2. Para o efeito, todos os atletas filiados deverão efetuar o pedido de emissão do Cartão de 
Atleta FPN no site da Federação Portuguesa de Natação ou através da aplicação para 
telemóveis disponível para equipamentos Android Apple - IOS, desenvolvida pela FPN, 
acedendo, em ambas as plataformas, a http://cartaoatleta.fpnatacao.pt/. 

 

3. Ao visualizar "CARTÃO DE ATLETA" no site da FPN http://cartaoatleta.fpnatacao.pt/, os 
atletas filiados deverão inserir, no devido campo, o n.º da sua licença/ n.º de federado ou 
o seu número de contribuinte e, seguidamente, clicar em "VER CARTÃO", procedendo-
se à sua emissão. 

 

4. Os atletas filiados que pretenderem, livre e facultativamente, usufruir das vantagens 
decorrentes do protocolo celebrado entre a FPN e a empresa FisioPartner e beneficiar do 
acesso a produtos e serviços com descontos exclusivos da sua loja online, deverão, para 
download da App em IOS, pesquisar na App Store pela aplicação móvel FPN - Federação 
Portuguesa de Natação e, efetuado o download do mesmo com sucesso, inserir no devido 
campo o n.º da sua licença/ n.º de federado ou o seu número de contribuinte. 
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5. Os atletas filiados utilizadores de Android, para download da App, deverão pesquisar na 
Play Store pela aplicação móvel FisioPartner e, realizado o download com sucesso, 
deverão efetuar o login com o email e a palavra-passe que utilizaram aquando do pedido 
de emissão do Cartão de Atleta FPN. 

 

6. A Direção da FPN revoga o ponto n.º 2 do seu Comunicado n.º 45-16, de 2/12, na parte 
em que refere que "Todos os atletas filiados nas diferentes modalidades da FPN deverá: 
1. Registar-se como atleta federado em www.fisipartner.pt. 2. Ir a www.fisiopartner.pt 3. 
Selecionar “cartão de atleta” 4. Proceder ao registo de atleta, colocando todos os dados 
solicitados, incluindo uma fotografia de identificação válida, necessária para a ativação do 
cartão de atleta da Federação Portuguesa de Natação. 5. Nota adicional: poderá efetuar 
download da app Fisiopartner e aceder ao seu cartão de forma virtual (disponível para 
Android em breve para IOS). A criação o cartão de atleta através do registo em 

www.fisiopartner.pt:  É essencial para participar nas provas da FPN. Será obrigatório a 
partir de março de 2017." 

 
 

2. FORMAÇÃO 
 

a) A Transição das Escolinhas para a Competição de Natação Sincronizada: O 
Treino Técnico e Artístico de Base  

 

A Federação Portuguesa de Natação, dando seguimento à concretização do Plano Anual de 
Formação 2017, vai organizar dia 10 de junho, integrado no 12º Festival de Estrelas do Mar, uma 
ação de formação com a temática “A transição das Escolinhas para a Competição de Natação 
Sincronizada: O Treino Técnico e Artístico de Base”, que atribui 1UC para renovação do TPTD. 
 
A Ação será assegura pela formadora Chilua Pegado, Treinadora de Grau II de Natação 
Sincronizada, formadora da bolsa de formadores FPN e Treinadora da Equipa Nacional Absoluta. 
 
Mais informações no flyer em anexo e através do link: http://bit.ly/2psyiS3 

b)  Ações de Formação “Modelo de Referência Técnico FPN” 

A Federação Portuguesa de Natação, no âmbito do programa Portugal a Nadar e dando 
cumprimento ao seu plano anual de formação, vai organizar uma ação de formação nas áreas 
geográficas das AT's com a temática "O Modelo de Referência Técnico FPN". 
 
Cada ação atribui 1UC para renovação do TPTD. 
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Datas das formações: 
 
20/05/17: Nazaré | ANDL| Formador: Pedro Morouço 
21/05/17: Vila Nova da Barquinha |ANDS | Formador: Pedro Morouço 
24/05/17: Castelo Branco | ANIC | Daniel Marinho 
27/05/17: Aveiro | ANCNP | Henrique Neiva 
 

Em anexo os flyers e ficha de inscrição. 

 

3. RECORDES HOMOLOGADOS 
 

Natação Pura 

RECORDES NACIONAIS – Pisc. 25m 

DATA PROVA / CTG. PRATICANTE TEMPO CLUBE LOCAL 

07/05/17 100 C INF B-13 José Diogo Dias 01:04.62 FBSC 
Coimbra (Rui 
Abreu) 

 
 

4. DIVERSOS 

 
a) Associação de Natação da Região dos Açores 

A ANARA - Associação de Natação da Região Açores, numa ação conjunta com o CAFBPD - 
Clube de Atividade Física dos Bombeiros de Ponta Delgada e com o CNPD - Clube Naval de 
Ponta Delgada, levam a efeito o VIII Fórum Internacional Técnico-científico de Natação, que 
se realizar de 2 a 4 de junho de 2017, no Hotel The Lince Azores, em Ponta Delgada. Mais 
informamos através do email geral@anara.pt 

Em anexo o flyer e programa do evento.  

 

b) Semana Aberta FCP 
 
O Futebol Clube do Porto leva a efeito a semana aberta, no Complexo de Piscinas de 
Campanhã, de 22 a 27 de maio. Mais informações através do email 
complexopiscinas.campanha@fcporto.pt 
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c) Fórum “Articulação Desportiva entre Escolas e Clubes 
 
A Câmara Municipal de Odivelas organiza a Semana do Desporto de 20 a 28 de maio. 
 
Incluída nessa iniciativa, leva a efeito o Fórum “Articulação Desportiva entre Escolas e Clubes”, 
que se realiza no Pavilhão Multiusos de Odivelas, no dia 20 de maio. Mais informações através 
do link:  
 

http://www.edugep.pt/index.php/en/component/splms/course/forum-i-articulacao-desportiva-
entre-escolas-e-clubes 
 
  
 
 
Pela FPN 
 
 
 
 
António José Silva 
Presidente 
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