
Comunicado sobre COVID-19 

FPN 

A Federação Portuguesa de Natação (FPN) tem pautado a sua conduta sempre pela 
responsabilidade máxima, tendo sempre procurado as soluções mais adequadas e que 
vão ao encontro das orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Direção-
Geral da Saúde (DGS), relativamente à epidemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2 
(COVID-19). Assim sendo, hoje dia 13 de março de 2020 informa que: 

 

i) Tendo em conta a declaração por parte da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
em considerar como pandemia a doença provocada pelo COVID-19, prevendo uma 
evolução negativa nos próximos tempos; 

ii) A necessária equidade e representatividade desportivas no acesso a 
equipamentos aquáticos por parte dos atletas e dos clubes, uma vez que poderia por 
em causa o princípio máximo da verdade desportiva que defendemos; 

iii) Considerando que a prática desportiva deve estar em consonância com as 
recomendações das autoridades nacionais e internacionais no que à saúde e bem-estar 
dizem respeito; 

iv) O desconforto das famílias, relativamente ao clima de incerteza e alarme social 
instalado acerca das condições de segurança e saúde pública pouco ou nada 
clarificadores; 

v) O cumprimento do dever cívico perante o atual cenário de pandemia, a nível 
nacional e internacional, onde o interesse público está acima do interesse particular 
cabendo à FPN contribuir para esse desiderato. 

 

A Federação Portuguesa de Natação decidiu, por unanimidade, em reunião de direção 
de 13 de março de 2020, e esgotadas todas as possibilidades de dar resposta ao esforço 
dos atletas, treinadores, clubes e demais agentes desportivos: 

1. Encerramento imediato das atividades de treino para os atletas residentes no 
CAR de Rio Maior, Jamor e Coimbra, até dia 13 abril 2020; 
2. Cancelar e/ou suspender todas as competições para as diferentes disciplinas 
desportivas programadas até 15 de abril de 2020, mais concretamente:  

 

COMPETIÇÕES NACIONAIS 

Competição Disciplina Data Local Observaçoes 

Campeonato 
Nacional de 
Inverno de 
Natação Artística 

Natação 
Artística 20 a 22 

de março 
Abrantes 

Cancelar 



COMPETIÇÕES NACIONAIS 

Campeonato 
Nacional de 
Juvenis, Juniores e 
Absolutos Natação Pura 

26 a 29 
de março 

Coimbra 

Cancelar 

Campeonato 
Nacional de clubes 
da 1ª divisão 

4 e 5 de 
abril 

Jamor 
Cancelar 

Campeonato de 
Portugal A1 
Masculino 

Polo Aquático 

14, 21 e 
22 de 
março 

Vários 
Locais 

Suspender 

Campeonato de 
Portugal A1 
Feminino 

14, 22 e 
24 de 
março 

Abóboda, 
Recarei e 

Algés 

Suspender 

Taça de Portugal 
Masculina Final 8 17 a 19 

de abril 
Fluvial 

Portuense 

Suspender 

Taça de Portugal 
Feminina Final 4 

Suspender 

 

ESTÁGIOS E CONCENTRAÇÕES 

Estágio / Concentração Disciplina Data Local Observações 

Estágio Seleção Juvenil Natação Artística 1 a 3 de Abril -- Cancelar 

SN Masculina SUB19 

Pólo Aquático 

12 a 15 de 
março 

Colégio de 
Lamas 

Cancelar 

SN Feminina SUB19 14 e 15 de 
março 

Lisboa Cancelar 

SN Masculina SUB16 16 e 17 de 
março 

Porto Cancelar 

Concentração Nacional 
PNT 

28 e 29 de 
março 

Santarém cancelar 

Concentração Final 
DSISO 

Natação 
Adaptada 

27 a 31 de 
março 

Rio Maior Cancelar 

 

COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS 

Competição Disciplina Data Local Observações 



COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS 

Open de Espanha 
(Ana Catarina 
Monteiro) 

Natação Pura 
1 a 5 de 

abril 
Madrid 

Cancelar 

Open de Madrid 
Natação 
Artística 

14 e 15 
de março 

Madrid 
Cancelar 

Torneio de Sevilha 
infantis 

Pólo Aquático 

28 e 29 
de março 

Sevilha 
Cancelar 

Torneio de 
qualificação 
masculino S19 
Campeonato da 
europa 20201 

* 

2 a 5 de 
abril 

Manchester 

Adiado 

Campeonato 
Espanha Infantil 

Madrid 
Cancelado 

Campeonato do 
Mundo DSISO 
20202 

Natação 
Adaptada 

31 de 
março a 

07 de 
abril 

Antalya, 
Turquia 

Adiado 

 

FORMAÇÃO 

Temática Data Local Observações 

Adaptação ao Meio 
Aquático na Deficiência 
– 2ª infância  

5 de abril 
Colégio de 

Lamas 

Adiado 

FINA Artistic Swimming 
Development School 
(ISR) 

19 a 21 de 
março 

Eliat, Israel 
Adiado 

Adaptação meio 
aquático 

4 de abril 
S. João 

Madeira 
Adiado 

 
3. Propor alterações aos regulamentos desportivos das diferentes disciplinas, para que 

esta e a próxima época desportiva, acomodando as implicações decorrentes dos 
cancelamentos das competições supramencionadas a apresentar quando o quadro de 
contenção social se alterar; 
 

 
1 Torneio adiado para o mês de maio, conforme comunicado oficial da LEN 
2 Campeonato adiado para outubro de 2020 (19 a 26) 



4. Assumir a organização nos mesmos locais na próxima época desportiva, da organização 
das provas canceladas, sempre que possível; 

5. Adiamento da Assembleia Geral da FPN, de 28 de março para dia 4 de abril no auditório 
do complexo de piscinas do Jamor. 
 

Pelo facto de estarmos num ano de excecional importância no que diz respeito ao Alto 
Rendimento, e no sentido de se minimizar o impacto nesta área, cientes de todo o 
esforço desenvolvido por atletas e suas equipas de trabalho, no respeito pela opinião 
de cada um e sem pôr minimamente em causa toda a lógica de contenção, decidiu 
também a direção promover ações concertadas com as partes que tenham em conta 
os objetivos desportivos de cada um. Assim: 

1. Cada Diretor Técnico Nacional, em articulação direta com os treinadores, irá procurar 
soluções para possibilitar o treino dos nadadores enquadrados nos programas especiais 
de preparação Olímpica, Paralímpica, Surdolímpica, Esperanças Olímpicas que 
pretendam manter a sua preparação desportiva de forma ininterrupta até haver uma 
definição clara das condições de realização das principais competições Mundiais e 
Continentais emanada pelos organismos que as enquadram; 
 

2. Promover alguns reajustamentos nos critérios de qualificação para as competições 
referenciadas no Plano de Alto Rendimento que deveriam ser cumpridos nas 
competições agora canceladas.  

 
 

Sempre que se justificar serão dados novos esclarecimentos 

 


