ANARA
Associação de Natação da Região Açores

COMUNICADO
N.º 17/2015

Data: 2015-09-25

PAN (Portugal a Nadar) época 2015/2016 - Informação
Decorrido que está o primeiro ano de implementação do Programa da FPN “PORTUGAL A
NADAR”, existe a intenção da FPN de dar continuidade ao mesmo e de o melhorar, no
sentido de ir ao encontro das expetativas dos seus parceiros, no desenvolvimento da
natação.
Assim e, ao abrigo do protocolo estabelecido, informa-se que a renovação deste é
automática, bem como todos os benefícios inerentes à vossa adesão.
Para tal, bastará nesta nova época desportiva efetuarem a filiação dos utentes conforme
tem sido feito até à data. Caso surjam alterações a este processo, informaremos
atempadamente.
Informa-se igualmente que durante esta época ocorrerão alguns momentos altos deste
programa, de entre os quias se podem destacar desde já:
1. Envio dos kits de adesão até 20 de Novembro de 2015;
2. Primeiro reconhecimento das entidades que obtêm a certificação da qualidade das suas
escolas de natação na Convenção da FPN a realizar em 17 de outubro do corrente ano,
em Rio Maior, com a atribuição dos materiais de divulgação;
3. Entrada em funcionamento de um microsite dedicado ao PAN;
4. Enriquecimento do programa da certificação com partilha de boas práticas e partilha de
indicadores de gestão;
5. Realização de uma formação por e-learning creditada para os líderes dos processos de
certificação;
6. Realização de auditorias às escolas de natação certificadas, por amostragem;
7. Integração de outros programas existentes na FPN;
8. Concretização de atividades e programas disponibilizados às entidades aderentes;
9. Idealização de mecanismos de uniformização do reconhecimento da evolução dos alunos
das escolas de natação;
10. Dinamização dos contactos com as entidades certificadas;
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11. Acompanhamento da evolução das entidades certificadas no sentido de atingirem o nível
seguinte de certificação;
12. Realização de três formações presenciais creditadas para técnicos das entidades
aderentes ao PAN em locais a definir;
13. Publicação de livros de referência para as escolas de natação;
14. Disponibilização de oportunidades de formação aos técnicos das entidades aderentes ao
PAN.
A FPN e ANARA acreditam que o programa irá crescer este ano e melhorar a qualidade da
sua intervenção, por forma a perseguirmos o seu objetivo principal: com todos os parceiros,
desenvolver a natação em Portugal.

Pela ANARA

Alberto Mota Borges,
Presidente da Direcção
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