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Resumo 

 

 Tendo o desporto um lugar fundamental na sociedade e na vida dos 

cidadãos, qualquer esforço desenvolvido no sentido de aumentar o número de 

praticantes desportivos nacionais torna-se desafiante e motivador. Uma vez 

que a oferta desportiva atualmente é cada vez maior mas o poder de compra 

dos portugueses é cada vez mais diminuto, esta tarefa torna-se cada vez mais 

difícil de realizar com sucesso. Contudo, a escolha do local de estágio adveio 

no sentido de tentar atuar neste campo e com este objetivo e, por isso, após 

alguma ponderação, a Federação Portuguesa de Natação, e mais 

propriamente o seu departamento de marketing e comunicação pareceu o local 

indicado para a realização deste estágio profissionalizante. 

 Após a escolha da entidade, outros objetivos foram traçados, tendo sido 

o principal a aquisição de novos conhecimentos e competências fundamentais 

para o desempenho do papel de gestor desportivo conjugados com a 

capacidade de colocação no terreno das competências teóricas já adquiridas 

na formação académica. Durante o estágio foram várias as atividades 

realizadas, desde o plano estratégico, o planeamento de um Campo de Férias, 

a realização de plano de comunicação, até ao acompanhamento de 

competições e traduções de relatórios mensais de atividades.  

A realização deste relatório teve em vista criar momentos de reflexão e 

ponderação e também criar competências de escrita e transmissão de 

experiências através de um documento escrito formal. As conclusões 

emergentes da realização deste estágio foram o reforçar da ideia de que uma 

organização, para ter sucesso e conseguir fazer cumprir os seus objetivos, tem 

de ter todos os seus elementos orientados no mesmo sentido e também que 

uma das maiores barreiras à mudança nas e das organizações assenta na 

dificuldade que existe em conseguir mudar mentalidades enraizadas pelo 

tempo.  

 

Palavras-chave: NATAÇÃO; DESPORTO FEDERADO; PLANEAMENTO 

ESTRATÉGICO; ASSOCIATIVISMO; FEDERAÇÃO DESPORTIVA. 
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Abstract 

 

Having sports, nowadays, a fundamental place in society and in the lives 

of the citizens, any work or effort to increase the number of national athletes 

becomes challenging and motivating. Once the offer is currently increasing but 

the purchasing power of the Portuguese people is increasingly small, this task 

becomes difficult to accomplish successfully. However the place to make the 

internship was chosen with the intent of trying to work in this field and for this 

purpose, and so, after some deliberation, the Portuguese Swimming 

Federation, and more specifically its department of marketing and 

communication seemed the right place to conduct this professional internship. 

After choosing the host entity, other goals were set and the principal goal 

was the acquisition of new knowledge and fundamental skills for the 

performance of the role of sports manager coupled with the ability to 

emplacement of theoretical skills already acquired throughout the academic life. 

During this internship several activities were developed, from the Strategic Plan, 

the planning of a Camp, conducting a Communication Plan, to the 

accompaniment of competitions and the translations of monthly activity reports.  

The realization of this report was aimed at creating moments of reflection 

and deliberation and also creating writing skills and transmission of experience 

through a formal written document. The emerging findings of the realization of 

the internship were to reinforce the idea that an organization, to succeed and 

achieve their goals, must have all the elements oriented in the same direction 

and also that one of the biggest barriers to change the organizations are based 

on the difficulty to change mindsets rooted by time. 

 

 

 

 

 

Keywords: SWIMMING; FEDERATED SPORTS; STRATEGIC PLANNING; 

ASSOCIATIONS; SPORT FEDERATION. 
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Introdução 

 
“Ora eu creio que no desporto e num simples jogo 

de futebol mora todo um mundo maravilhoso 

de expressões e cores da vida.” 

Jorge Olímpio Bento1 

 

 A sociedade mudou e continua a mudar, já dizia Heráclito (500 a.C.) “A 

mudança é a única constante da vida”, e tudo o que se cria de novo ou tudo o 

que permanece tem de acompanhar essa mudança para sobreviver, o desporto 

não é exceção. Segundo Cunha (2003) o desporto de hoje consegue 

ultrapassar as suas fronteiras e misturar-se com o fenómeno social, através 

das próprias pessoas, das suas ambições, paixões, interesses, conceções de 

vida e de desenvolvimento que consegue mobilizar. É, por isso, fundamental 

conseguirmos compreender a sociedade num todo no sentido de conseguirmos 

adequar e adaptar o desporto às constantes mudanças da sociedade. 

Atualmente vivem-se momentos de grande contenção económica que se 

traduzem num menor consumo de bens secundários face aos bens primários 

de sobrevivência. Contudo, a atual crise económica, pode ser um ponto a favor 

dos profissionais do desporto uma vez que a saúde e o bem-estar físico e 

psicológico são bens que se devem preservar e alimentar cada vez mais, 

seguindo a máxima “Mens sana in corpore sano” (Juvenalis, 1857). Podendo o 

desporto oferecer esta oportunidade a preços e com condições bastante mais 

amigáveis e acessíveis que outras soluções médicas, para além de conseguir 

transmitir e incutir nos seus praticantes todos os valores inerentes a ele, como 

o espírito de equipa, o companheirismo, a solidariedade, o fair-play, a 

disciplina, entre outros, encontram-se aqui grandes potencialidades que este 

fenómeno pode oferecer e que devem ser exploradas por parte de todos os 

profissionais que diariamente atuam neste setor.  

 Uma vez que os consumidores e/ou os praticantes de desporto 

necessitam e procuram satisfazer as suas necessidades e expectativas perante 

                                                           
1 Em “Desporto – Discurso e Substância” p.30, 1ª edição 2004, Campo das Letras. 
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o serviço disponibilizado pelas federações, associações, clubes ou qualquer 

outra empresa que debruce a sua atividade no setor desportivo, deve existir 

especial atenção por parte dos profissionais deste mesmo setor em conhecer 

essas necessidades e expectativas no sentido de adequar as suas ferramentas 

e agir em conformidade com o que é esperado. O marketing tem portanto, 

atualmente e, neste setor em específico, uma grande importância no que toca à 

identificação dessa necessidade e criação de oportunidade no mercado. Mais 

especificamente o marketing desportivo que, segundo Kotler (2000), é uma 

ampliação do marketing pois, para além de se seguir pelo seu conceito, a sua 

aplicação realiza-se noutros domínios que não os meramente empresariais. A 

busca constante e cada vez mais acentuada, por parte do cliente, da 

identificação com o produto vendido é um fator que facilmente pode ser 

transportado, pelo marketing desportivo, do setor empresarial para o setor de 

mercado que representa, - o setor do desporto -. 

 Qualquer organização que pretenda a obtenção de sucesso, a procura 

de reconhecimento ou de lucro, apenas os alcança se souber ao pormenor 

onde se encontra perante ela mesma, perante os outros e também perante a 

realidade empresarial onde se encontra inserida. As organizações têm 

necessariamente de o fazer para conseguirem traçar objetivos reais, pois se 

esse conhecimento não for aprofundado podem estar a idealizar realidades 

impossíveis de alcançar e a percorrer caminhos que em vez de sucesso trarão 

desapontamento e até poderão resultar em falência. Por todas estas razões 

existem formas de se conseguir orientar e encaminhar a organização ou a 

empresa na fixação e persecução dos seus objetivos, uma das mais 

importantes é a realização do planeamento estratégico, que ajuda a 

organização a modificar, melhorar ou fortalecer a sua posição em relação aos 

seus concorrentes. Este planeamento é uma ferramenta que ajuda no processo 

de gestão e tem em vista o desenvolvimento futuro da organização pois 

consegue especificar a forma de atuação e os momentos adequados de 

execução das ações, traçando metas e caminhos específicos. 

A indústria desportiva é formada por diversos tipos de organizações, as 

organizações privadas com e sem fins lucrativos, como é o caso das 



4 
 

Sociedades Anónimas Desportivas (SAD’s) e dos ginásios, organizações 

privadas sem fins lucrativos e de interesse público, como os clubes com 

estatuto de utilidade pública e as organizações públicas, federações e institutos 

públicos. Cabe, por isso, às diversas federações e demais entidades 

desportivas serem capazes de transformar as suas modalidades tornando-as 

apelativas, reconhecidas e de certa forma irresistíveis para o 

consumidor/praticante no sentido de fazerem subsistir e conseguirem apoiar a 

modalidade a todos os níveis, desde a formação até ao mais alto nível da 

pirâmide competitiva, o alto rendimento desportivo passando pela prespetiva 

recreativa e de lazer. É com o propósito de fazer cumprir este objetivo em 

especifico que existe o departamento de marketing e comunicação (DMC) da 

Federação Portuguesa de Natação (FPN). 

O presente estágio profissionalizante foi realizado na FPN, mais 

especificamente no DMC , referido anteriormente, que está localizado no Porto, 

nas instalações do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), num 

dos gabinetes da Associação de Natação do Norte de Portugal (ANNP). Foi 

efectivado ao longo de seis meses sobre a supervisão do responsável de 

marketing, Dr. Tiago Mogadouro e em constante coordenação com o assessor 

de imprensa, Dr. Joaquim Sousa e o designer, Dr. Fábio Figueira. Os principais 

objetivos do estágio eram a utilização, num contexto prático, de todos os 

conhecimentos adquiridos na formação académica, cumprir com os objetivos 

da entidade acolhedora e realizar um trabalho produtivo e com resultados 

positivos e interessantes não só para a FPN e para a modalidade em questão 

que esta representa, como também para o meio académico e para a redação 

deste relatório. 

Relativamente ao propósito da realização dos relatórios de estágio 

curriculares ou profissionalizantes este é realizado para que os estagiários 

sejam capazes de transcrever e repassar as histórias e as vivências, boas e 

menos boas, com as quais se depararam ao longo do estágio.  

Relativamente ao documento propriamente dito este é constituido por 

um primeiro capítulo de caracterização das condições de estágio onde se 
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referem as expectativas, se apresenta o plano de estágio e se expõem os 

objetivos. Seguido a este encontra-se o capítulo do enquadramento concetual 

que tem como função, tal como o título refere, o enquadramento do leitor 

acerca dos aspetos fundamentais que se desenvolverão ao longo do relatório. 

De seguida, encontra-se o capítulo alusivo ao enquadramento da prática 

profissional onde se descreve ao pormenor a entidade que acolheu o estágio, 

FPN, repartindo a sua descrição por diversos contextos, institucional, legal, 

funcional, organizativo e económico e financeiro. O quarto capítulo refere-se à 

realização da prática profissional, é neste capítulo que se descrevem as 

atividades desenvolvidas durante o estágio. Por fim, o quinto e último capítulo é 

utilizado para a realização da reflexão critica e conclusão final.  

No que toca à apresentação gráfica não existiram alterações ao que era 

aconselhado nas normas da faculdade, no entanto, relativamente à 

organização do conteúdo e à sua estrutura, existiram algumas alterações no 

sentido de tornar o relatório o mais adequado à realidade experienciada. 
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1. Caracterização geral do estágio 
 

1.1 Expectativas em relação ao estágio 

 

A opção pela realização do estágio profissionalizante do curso do 2.º 

ciclo em Gestão Desportiva na Federação Portuguesa de Natação, mais 

precisamente no seu DMC, não foi a única preferência suscitada inicialmente. 

Colocou-se a possibilidade do estágio ser realizado em diversas instituições 

mas quando surgiu a oportunidade de integrar esta federação não se hesitou 

na sua eleição. 

Considerando que existe por parte da estagiária todo um percurso de 

vida dedicado à prática desportiva de competição da natação pura, as 

expectativas em relação ao trabalho que viria a ser realizado e a identificação 

pessoal com a entidade eram grandes. Integrar uma equipa que pretende 

acima de tudo promover, desenvolver e elevar a nível nacional e internacional a 

natação portuguesa nas suas diferentes disciplinas é inquestionavelmente algo 

que se torna bastante motivante e aliciante a todos os níveis para alguém que 

desde sempre teve uma grande ligação com a modalidade em questão. 

No campo profissional pretende-se que, para além de conseguir com 

que toda a formação teórica adquirida até ao momento durante a formação 

académica seja facilmente transportada para uma realidade prática, se aprenda 

e desenvolvam competências de um gestor desportivo, como por exemplo a 

autonomia no trabalho, a capacidade crítica perante diversas situações do 

quotidiano, a capacidade de adaptabilidade em diferentes ambientes 

profissionais e também se apreenda o sentido de comprometimento e 

dedicação com uma entidade externa à da formação académica. Pretende-se, 

acima de tudo, que através deste estágio se forme uma profissional 

competente e que, no final, se tenha conseguido desfrutar da experiência e 

interiorizar/reter todas as informações e competências ao ponto de esta se 

sentir capaz de desenvolver atividades, numa qualquer empresa, organização 

ou entidade ligada ao desporto e a esta área específica da gestão.  
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A nível pessoal, este estágio torna-se desafiante, por um lado, no 

sentido de nunca antes ter tido experiência prática no âmbito da Gestão 

Desportiva e do Marketing Desportivo, e fundamental, por outro lado, no que 

toca ao amadurecimento da personalidade e crescimento pessoal numa fase 

tão importante da vida que é a passagem de um mundo académico e da vida 

de estudante, para o mundo do trabalhador. É também através da realização 

deste estágio que se pretende criar expectativas futuras tentando que no final 

do mesmo se esclareçam todas as dúvidas que ainda restam acerca do 

caminho que até agora tem vindo a ser percorrido. 

 

1.2 Plano de estágio 

  

 O plano de estágio inicial (Quadro 1) foi elaborado juntamente com o 

orientador do estágio, Dr. Tiago Mogadouro. Para a sua elaboração foram 

propostas diversas atividades à estagiária cuja responsabilidade de 

planeamento e execução eram do DMC onde esta se iria inserir. Uma vez que 

o estágio teria de compreender um mínimo de 500 horas no total e, no sentido 

de conseguir maximizar os resultados obtidos, foi proposto à estagiária 

escolher apenas quatro atividades. Era sobre estas atividades que a estagiária 

deveria debruçar mais o seu trabalho e atenção, não querendo dizer que, caso 

quisesse estar envolvida noutra qualquer atividade, não o pudesse fazer.  

 As atividades escolhidas pela estagiária foram o desenvolvimento do 

Plano de marketing (PM) da FPN, planear o Campo de Férias de Verão FPN, 

envolver-se na Campanha de Promoção da Natação nas Escolas e estar 

envolvida na organização da Travessia do Douro 2014, apenas o PM teve, 

desde o início, um determinado prazo para a sua finalização. Uma vez que 

existia também a possibilidade de envolvimento noutras atividades o plano 

inicial foi traçado englobando, em grandes grupos, as atividades.  
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Quadro 1: Plano de estágio inicial das atividades 

 

 Logo nas primeiras semanas o plano sofreu algumas alterações uma vez 

que, por exemplo, a Campanha de Promoção da Natação nas Escolas já 

estava a ser realizada como projeto piloto na Madeira e nos Açores e, por isso, 

foi retirada do plano em prol da colaboração da estagiária na Campanha 

Solidária de Natal, Abraçada. Um mês mais tarde, devido à necessidade de 

colmatar alguns aspetos inerentes à recente mudança de Direção (novo 

Presidente da FPN eleito em Fevereiro de 2013) foi pedido pelo próprio 

presidente a realização do plano estratégico 2014-2024, com a inclusão de 

uma consultora externa, Dr.ª Cristiana Rego, que ficaria responsável pelo 

projeto mas que teria o apoio direto do DMC da federação. 

 Após a finalização do estágio foi possível realizar um cronograma 

(Quadro 2) para ilustrar os momentos e as atividades desenvolvidas ao longo 

dos seis meses. 

 

Quadro 2: Cronograma das atividades desenvolvidas 

 NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL 

Enquadramento 
na organização 

  

Plano de 
marketing 

  

“Abraçada”    

Campo de férias       

Plano 
estratégico 

   

Atualização do 
website  

  

Traduções   

Plano de Estágio Orientador: Dr. Tiago Mogadouro 

Federação Portuguesa de Natação 
Inicio: novembro 2013 

Fim: abril 2014 

ATIVIDADES PRAZOS 

Plano de marketing 30 de novembro de 2013 

Organização de Eventos Natal + Verão 

Outras - 
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Reportagem 
fotográfica 

     

Plano de 
comunicação 

     

Reuniões com a 
direção 

     

 

  

Como é possível verificar, analisando o quadro em cima apresentado, 

várias foram as atividades desenvolvidas durante o estágio. Duas atividades, 

Campo de Férias e plano estratégico (PE), não foram concluídas até ao final 

dos seis meses de estágio pois exigiam permanecer na entidade durante mais 

tempo, o que só seria possível caso existisse interesse por parte da FPN em 

realizar um contrato com a estagiária. Apesar disso o Dr. Tiago Mogadouro 

ficou responsável pela finalização do Campo de Férias e a Dr.ª Cristiana Rego 

pela conclusão do PE. Existiram porém atividades que não chegaram a ser 

concluídas, como é o caso do PM que foi substituído pelo desenvolvimento do 

PE. 

 Da análise do quadro acima apresentado (Quadro 2) é necessário 

realçar a existência, na linha do PE, de uma linha vertical no final do mês de 

março, que indica a primeira data para a finalização do mesmo, data essa 

posteriormente adiada para o final de Abril devido a vários contratempos, como 

por exemplo a impossibilidade de contacto com as pessoas envolvidas para a 

realização do documento. Na última linha do quadro, cujo título é apresentado 

como “Reuniões com a direção”, são apresentadas as duas reuniões realizadas 

com o Presidente da FPN, a primeira presencial e a segunda via skype. A 

descrição de todas as atividades desenvolvidas encontra-se no capítulo 

referente à “Realização da prática profissional”. 

 Desta forma, podemos considerar que o presente estágio 

profissionalizante teve início em novembro de 2013 e término em abril de 2014. 

Completou assim seis meses contínuos e integrou mais de 600 horas de 

realização de trabalhos na, e para, a entidade acolhedora, considerando que 

todos os dias da semana, e igualmente em determinados fins-de-semana, 
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(aquando do acompanhamento de determinadas competições desportivas) 

foram dedicadas ao estágio cerca de cinco horas diárias. 

 

 

1.3 Objetivos do estágio 

 

Como objetivo geral do presente estágio podemos considerar que a 

aquisição de novos conhecimentos e competências fundamentais para o 

desempenho do papel de gestor desportivo conjugadas com a capacidade de 

colocação no terreno das competências teóricas já adquiridas ao longo da 

formação académica são os pontos-chave e os objetivos mais gerais que se 

pretendem atingir com a realização deste estágio profissionalizante. 

Em concordância com o objetivo geral foram estabelecidos, no início do 

estágio, objetivos específicos para as atividades mencionadas no ponto dois 

deste capítulo. Esses objetivos foram traçados diferencialmente em relação aos 

objetivos da estagiária e aos objetivos da FPN, ou seja, a cada atividade 

correspondem objetivos em relação ao trabalho da estagiária e objetivos para 

os resultados a atingir para a própria entidade. Identificando então os diferentes 

objetivos apresenta-se de seguida o Quadro 3. 

 
 

Quadro 3: Atividades desenvolvidas no estágio e objetivos traçados 

 Objetivo Pessoal Objetivos para a FPN 

Plano de marketing 

Colocar em prática os 
conhecimentos adquiridos na 

Unidade Curricular de 
marketing frequentada durante 
o primeiro ano do 2º ciclo do 

Mestrado em Gestão 
Desportiva 

Analisar o ambiente 
interno e externo da 

federação procurando 
arranjar estratégias e 

ações para que se 
cumpram os objetivos já 
traçados pelo Presidente 

na sua candidatura. 

“Abraçada” 

Fazer parte da organização de 
um evento solidário 

contribuindo com ideias novas 
e originais. 

Alargar o espectro de 
atuação da federação 
ajudando quem mais 
necessita e iniciar a 

associação regular da 
“marca” FPN a eventos 

solidários. 
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Campo de férias FPN 
Planear e organizar um evento 

desportivo. 

Aumentar o contacto com 
os jovens; aumentar o 
número de filiados e 

manter aqueles que se 
encontram já ligados à 

FPN. 

Plano estratégico 

Envolvimento na elaboração 
de um documento que servirá 

de apoio à estratégia da FPN e 
à elaboração das suas 

atividades presentes e futuras. 
Aquisição de bases práticas e 
teóricas que, juntamente com 

as adquiridas durante a 
formação académica, 

preparem a possível entrada 
num mundo profissional ligado 

à gestão desportiva. 

Diagnóstico interno e 
externo do ambiente da 
FPN. Elaboração de um 
documento interno, a 10 
anos, com metas, planos 

de ações e objetivos 
específicos. 

Plano de comunicação 
Obtenção de conhecimentos 

acerca da realização deste tipo 
de planos. 

Conseguir publicitar e 
chegar ao maior número 
de pessoas possíveis, 

divulgando a competição 
mas acima de tudo a 
modalidade e a sua 

federação. 

Reuniões com a 
direção 

Aquisição de outras 
competências, como a 

capacidade de argumentação, 
de liderança, de organização e 

de comunicação. 
Resolução de problemas, 

discussão e alinhamento de 
ideias. 

Transmissão de 
informações importantes, 

coordenação das 
atividades e análise da 

situação geral. 
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2. Enquadramento concetual 

 

"É a teoria que decide o que podemos observar." 

Albert Einstein 

 

2.1 Origem, desenvolvimento e conceito de Desporto 

 

Tal como afirma Garcia (2012, p.46) “todas as pessoas sabem o que é 

(desporto) até ao momento de terem que responder clara e inequivocamente a 

essa questão”. É importante refletir sobre este conceito para que não haja 

ambiguidades interpretativas aquando da leitura deste relatório e, por isso, 

realizaremos uma revisão da literatura pela origem do desporto, pelo seu 

conceito e pelo seu desenvolvimento até chegarmos ao momento onde este 

conceito se encontra hoje em dia. 

Se admitirmos que desporto é essencialmente jogo temos de definir a 

sua origem muito antes da humanidade pois todos observamos 

constantemente o jogo dos animais, conseguimos perceber quando um cão 

joga à bola ou quando o rato foge do gato num jogo de sobrevivência, contudo 

este jogo animal é algo realizado apenas pelo prazer que sente ao jogar ou por 

uma necessidade inconsciente de sobrevivência ao fugir, algo que também 

acontece com o ser humano nas mesmas circunstâncias. Contudo, a 

consciência, a criatividade e a capacidade de raciocínio do Homem diferencia-o 

e, por isso, o desporto pode ser considerado, nada mais, nada menos, de que 

a “preparação para o trabalho e um reflexo das necessidades de sobrevivência 

e progresso de um animal criativo” (Mandell, 1986, p. 2).  

Muitas outras interpretações e definições de desporto existem, umas 

puramente científicas outras de carácter mais filosófico. Quando os termos 

“atividade física” e “desporto” aparecem muitas vezes confundem-se, é então 

importante diferenciar-se estes dois termos, por exemplo, segundo o Relatório 

do Comité Consultivo acerca das linhas orientadoras da atividade física (na 
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parte C: Palavras-chave), “atividade física” é definida como qualquer 

movimento produzido pelos músculos esqueléticos que resulta em dispêndio 

energético para além do metabolismo de repouso” enquanto “desporto” é uma 

subcategoria de “atividade física” que, segundo Caspersen (1985), requer um 

determinado planeamento e estrutura e implica repetição ao longo do tempo 

com o objetivo de melhorar ou manter um ou mais componentes da aptidão 

física. É portanto correto dizer que todo o desporto é atividade física pois todos 

os desportos requerem um dispêndio energético superior ao metabolismo de 

repouso mas que nem toda a atividade física é desporto pois nem todos os 

tipos de atividade física são planeados, estruturados e recorrentes no tempo 

com o objetivo de melhorar aspetos da aptidão física. Há portanto uma 

intenção puramente humana na prática desportiva que não existe na atividade 

física dos animais referida anteriormente. Por ser incontestavelmente humano, 

o desporto está dependente e é determinado pela cultura onde está inserido, 

conseguindo-se definir num tempo e num espaço, segundo Meirim (2002, p. 

215) “o desporto é um fenómeno social que determinou, para o seu 

desenvolvimento e crescimento, uma acção de convergência de diferentes 

vontades”. 

 No sentido de tentar definir a origem do desporto, alguns autores como 

Gillet (1961) referem que o desporto surgiu com o homem primitivo nas suas 

lutas pois, para além do fator competitivo, existiam cerimónias, punições e 

regras a elas associadas e que eram aceites pela comunidade. Desde então 

que a prática desportiva tem vindo a ocupar na sociedade, e também no 

mundo, um espaço bastante significativo. Esta ideia de universalidade e da 

importância do desporto teve início com a organização dos primeiros Jogos 

Olímpicos da Antiguidade, realizados em homenagem a Zeus, e onde podiam 

participar representantes de todas as cidades-estado da Grécia antiga. 

Contudo, com o passar dos anos, estes jogos foram perdendo a sua força até 

que em dado momento da história da humanidade terão sido completamente 

extintos. A sua reativação aconteceu em finais do século XIX, mais 

precisamente em 1896, em Atenas, e até aos dias de hoje os Jogos Olímpicos 
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são realizados de quatro em quatro anos com representação e carácter 

mundial.   

 O desporto moderno nasceu em Inglaterra e apoiou-se nos valores e 

princípios da sociedade industrial mas há medida que a sociedade evoluiu 

também o desporto se transformou alargando o seu espectro de atuação, de 

razões, praticantes e modelos. Segundo Bento (2007, p. 21) “o desporto 

alicerça-se hoje num entendimento plural; constitui um fenómeno polissémico e 

manifesta-se numa realidade polimorfa” conseguindo com isso abranger um 

vasto número de pessoas, independentemente da idade, sexo, morfologia e até 

condição sociocultural. Hoje em dia, segundo Marques (2007) o desporto não 

pode estar de lado quando falamos de globalização pois, tal como se apresenta 

na modernidade, procura afirmar-se como uma linguagem universal e ser 

adotado como um modelo cultural internacional. A globalização liga os seres 

humanos através de relações políticas, económicas e sociais conduzindo a um 

maior grau de interdependência entre todos e a uma maior consciência do 

mundo como um todo pois podemos estar constantemente ligados e 

informados acerca de tudo a qualquer momento. 

Nos primórdios do desporto podemos afirmar que o fator económico era 

algo estranho e distanciado, hoje em dia isso já não é uma realidade, o 

crescimento exponencial e todo o espetáculo transmitido e alcançado ao longo 

dos anos fizeram com que uma dimensão socioeconómica, até então 

desconhecida, aparecesse e quase dominasse por completo o fenómeno 

desportivo fazendo circular à volta e dentro dele grandes fluxos de dinheiro. 

No que toca às motivações dos indivíduos para a prática desportiva 

pode afirmar-se que estas foram também sofrendo algumas alterações ao 

longo dos tempos e hoje em dia conseguimos perceber a existência de muitas 

diferenças quando comparamos países e culturas diferentes. De acordo com a 

Carta Europeia de Desporto, ponto 1 do Artigo 2.º, entende-se por desporto 

“todas as formas de actividades físicas que, através de uma participação 

organizada ou não, têm por objectivo a expressão ou o melhoramento da 

condição física e psíquica, o desenvolvimento das relações sociais ou a 
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obtenção de resultados na competição a todos os níveis”. Apoiados nesta 

definição podemos dizer que existem várias motivações para a prática da 

atividade física. 

Segundo o Eurobarómetro (Europeia, 2014) o qual reúne diversas 

pesquisas de opinião pública sobre inúmeros temas da atualidade, e como 

resposta à pergunta “Porque é que se envolve no desporto ou na atividade 

física?”, a razão com uma maior percentagem (62%) de respostas foi “para 

melhorar a saúde”, apontada predominantemente na Suécia, Eslovénia e 

Dinamarca. Seguida a esta, encontra-se a razão da “melhoria da aptidão física” 

(40%), com maior percentagem na Suécia, Finlândia e Dinamarca, e “para 

relaxar” (36%) apontada maioritariamente pela Eslovénia, Holanda e Bélgica. A 

razão com menos adesão (2%) foi “para conhecer pessoas de outras culturas” 

seguida de “para melhor se integrar na sociedade” (3%).  

 No quadro seguinte (Quadro 4) são apresentados os resultados obtidos 

em Portugal como resposta à pergunta acima apresentada. 

 
Quadro 4: Motivos para a prática de atividade física em Portugal  

Motivos Percentagem 

1 – Melhorar a saúde 67 

2 – Melhorar a aptidão física 14 

3 – Relaxar 32 

4 – Diversão 18 

5 – Melhorar a performance 16 

6 – Controlar o peso 18 

7 – Melhorar a aparência física 28 

8 – Estar com os amigos 15 

9 – Contrariar os efeitos do envelhecimento 14 

10 – Melhorar a autoestima 12 

11 – Desenvolver novas habilidades 6 

12 – Fazer novas amizades 2 

13 – Pelo espírito competitivo 2 

14 – Melhor integração na sociedade 3 

15 – Conhecer pessoas de outras culturas 1 
Fonte: Adaptado do Eurobarómetro (Europeia, 2014) 

 

Tal como é possível de verificar, a razão para a prática de desporto ou 

atividade física com uma maior percentagem é “Para melhorar a saúde” e a 

razão menos apoiada pelos portugueses é “Para conhecer pessoas de outras 
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culturas” o que se encontra dentro da média Europeia acima mencionada. Para 

melhor compararmos os resultados obtidos em Portugal com a média Europeia 

realizou-se o Gráfico 1 abaixo apresentado sendo que a ordem apresentada no 

eixo horizontal é aquela referida na análise realizada posteriormente à 

apresentação do mesmo. 

Gráfico 1: Comparação de respostas entre a média Europeia e Portugal  
[Fonte: Adaptado do Eurobarómetro (Europeia, 2014)] 

 

 É possível verificar que, relativamente à média Europeia, Portugal dá: 

  - Menor importância a fatores como a melhoria da aptidão física 

(2), o relaxamento (3), a diversão (4), a melhoria da performance (5), o controlo 

do peso (6), a possibilidade de estar com os amigos (8), a possibilidade de 

contrariar os efeitos do envelhecimento (9), de fazer novas amizades (12), a 

competitividade (13) e a possibilidade de conhecer pessoas de culturas 

diferentes (15);  

  - Maior importância a fatores relacionados com a melhoria da 

saúde (1), a melhoria da aparência física (7) e a melhoria da autoestima (10); 

  - Igual importância a fatores relacionados com a aquisição de 

novas habilidades (11) e de melhoria da integração na sociedade (14).  
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2.2 Modelo Europeu do Desporto 

 

Constantino (2002, p. 6) afirma que “Portugal é hoje uma sociedade 

aberta e plural” realçando que a democratização da sociedade e a adesão à 

Comunidade Europeia beneficiaram muito o desporto, considerando-as como 

as causas mais importantes para todas as transformações ocorridas neste 

setor até aos dias de hoje, apesar de tudo isto Portugal continua ainda a 

manter um número reduzido de praticantes, agentes, federações e clubes 

desportivos quando comparado a outros países europeus.  

O Modelo Europeu de Desporto teve origem num documento elaborado 

pela Comissão Europeia do Desporto em 1998, documento esse que 

sublinhava o papel central das federações na promoção e no desenvolvimento 

desportivo, apresentando no seu conteúdo uma organização piramidal do 

desporto. Essa organização exibia as federações europeias no topo da 

pirâmide, seguidas pelas federações nacionais, federações regionais e na base 

da pirâmide eram colocadas as federações de base ou clubes (Figura 1), 

apresentada de seguida. 

 
Figura 1 "O Modelo Europeu do Desporto: documento de reflexão da Direção Geral X"  

[Fonte: Retirado de Europeia (1999)] 
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Embora ao longo dos tempos se tenha reconhecido uma evolução do 

modelo desportivo, esta consideração de que as federações desportivas devem 

continuar a ser o elemento-chave de uma organização que garanta a coesão 

desportiva e a democracia participativa mantém-se (Constantino, 2002). 

No sentido de perceber qual o papel das federações na conceção do 

Modelo Europeu do Desporto é desde logo importante realçar que existem e 

coexistem atualmente vários modelos europeus de países em estados de 

desenvolvimento bastante diferentes, com diferentes culturas e diferentes 

problemas a nível político e económico.  

Relativamente ao desporto europeu é anualmente organizado um fórum 

europeu do desporto onde se debatem e resolvem todo o tipo de problemas e 

questões referentes ao movimento desportivo europeu e que reúne os 

responsáveis das instituições europeias (Comissão Europeia, Parlamento 

Europeu e Conselho Europeu), os responsáveis do movimento desportivo, leia-

se federações nacionais e internacionais, os meios de comunicação social, o 

meio universitário, os poderes públicos dos diferentes Estados-Membros e 

todos os outros parceiros inseridos no mundo desportivo. 

A importância do desporto na vida comunitária teve um grande avanço 

aquando da cimeira de junho de 1997 na qual se adicionou ao Tratado de 

Amesterdão uma declaração específica para o desporto que já originou 

diversas reflexões, reclamações e iniciativas demonstrando uma cada vez 

maior preocupação pelo e sobre o papel fundamental que o desporto tem na 

sociedade. Outro momento chave foi a declaração adotada em 2000 no 

Conselho Europeu de Nice que tem em consideração alguns pontos 

fundamentais, como o apoio a todos os níveis da prática desportiva, a 

preservação das políticas de formação dos jovens desportistas, a proteção 

destes jovens em matéria de saúde e educação, o papel central das 

federações desportivas relativamente à organização das competições, ao 

estabelecimento das regras e à atribuição dos títulos, a solidariedade entre os 

diferentes níveis da prática desportiva, entre outros, sem descuidar o respeito 

pela autonomia das federações desportivas (Lostecque, 2002, pp. 13-28). 
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Atualmente em Portugal a estrutura de funcionamento do movimento 

desportivo adquire a forma apresentada na Figura 1, onde na base se 

encontram os clubes, seguidos pelas associações regionais que os regulam e 

no topo da hierarquia encontram-se as federações nacionais. Acima destas 

organizações, e tendo como funções a representação dos interesses das 

federações nacionais e a organização e direção da preparação das seleções 

nacionais para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, encontram-se o Comité 

Olímpico de Portugal, o Comité Paralímpico de Portugal e a Confederação do 

Desporto.    

 

2.3 Desporto federado 

 

O confronto, naturalmente encontrado desde cedo na prática desportiva, 

exigiu a formação de grupos, quer para a organização quer para a existência 

de competições desportivas regulares e regulamentadas (Meirim, 2002), como 

consequência, clubes e coletividades foram formados na procura de 

competição diversificada e equilibrada, o primeiro clube português foi criado em 

1865 e segundo o Instituto Português do Desporto foram contabilizados em 

2012, um total de 10615 clubes em Portugal. Com isto começou a ser 

necessário a existência de diversas associações, espalhadas por todo o 

território nacional, que posteriormente resultaram na fundação de entidades 

superiores reguladoras das diversas modalidades, as federações desportivas, 

no ano de 2012 as estatísticas elaboras pelo Instituto Português do Desporto 

(IPDJ) apontam para um total de 69 federações desportivas no nosso país. Por 

último, e de forma a universalizar as regras das modalidades a nível mundial, 

de país para país, apareceram as federações desportivas internacionais de 

cada modalidade, permitindo assim a disputa competitiva igualitária entre 

países em todas as modalidades. A criação das primeiras federações 

internacionais acontece ainda no século XIX sendo a primeira, segundo Meirim 

(2002, p.217), a de ginástica em 1881, seguida da federação de tiro em 1887 e 

em 1892 a de remo e patinagem. 
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Tal como Carvalho (2001, p. 19) menciona, “o sistema desportivo (…) é 

composto por um conjunto de subsistemas que integram sectores desportivos 

distintos, como sejam o sector federado, o sector escolar, o sector universitário, 

o sector autárquico, etc.”. Nos dias de hoje praticar desporto já não é uma 

tarefa complicada, existem milhares de opções, todos os dias novas 

modalidades, novas atividades, novas instalações e mesmo novos clubes 

aparecem criando cada vez mais oportunidades para quem quer, pode ou 

necessita de praticar atividade física regulada e planificada. O desporto 

federado por seu lado implica a ligação a uma entidade especifica de uma 

determinada modalidade, ao clube desportivo, à associação desportiva ou à 

própria federação, e acima da vertente do prazer ou da saúde encontra-se a 

vertente competitiva e ânsia de alcançar a excelência que se transformam nos 

motivos principais para justificar a prática desportiva. 

 

2.4 Organização e associativismo desportivo 

 

Atualmente “desporto” é competição mas também é espetáculo, através 

dele atingem-se graus de profissionalismo muito elevados e geram-se negócios 

muito lucrativos que apenas são possíveis de atingir se estivermos perante 

uma organização desportiva complexa e funcional.  

Organização, segundo Daft (2010, p.12), define-se como “uma entidade 

social com objetivos concretos, criada como um sistema de atividades 

estruturadas e coordenadas, que se encontra indiscutivelmente ligada a um 

ambiente externo” e, por isso, uma organização não pode ser algo estático, tem 

de estar em constante mudança, adaptando-se às alterações que acontecem 

no ambiente que a rodeia, uma vez que nos dias de hoje se pode considerar 

que uma organização bem-sucedida é aquela que se sente “em casa” em 

qualquer parte do mundo independentemente do local físico onde se situa.  

O sistema desportivo nacional é composto por um grande conjunto de 

organizações, com diferentes características e objetivos, como são o caso das 
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autarquias locais, escolas, clubes desportivos, associações, federações, 

praticantes, treinadores e dirigentes desportivos, entre outras, todas elas, 

públicas ou privadas, pessoas coletivas ou físicas, contribuem para o 

desenvolvimento progressivo do sistema.  

No caso da Federação Portuguesa de Natação (FPN), uma federação 

que engloba e rege 5 diferentes disciplinas de uma mesma modalidade, onde 

todas se encontram em estados de desenvolvimento diferentes, é fundamental 

existir uma estrutura interna forte, bem definida e com objetivos bem 

delimitados para se conseguir obter resultados positivos, quer a nível 

desportivo quer a nível organizativo já que “objetivos e recursos são as 

palavras-chave na definição de organização” (Maximiano, 2000). O espírito de 

equipa, interajuda e solidariedade que devem estar presentes nas 

organizações tornam a conquista desses objetivos traçados muito mais 

facilitada. 

Relativamente ao movimento associativo e federativo português este só 

começou a institucionalizar-se na segunda metade do século XIX, o que 

segundo Pessanha (2001) coincidiu com uma altura em que o pensamento 

europeu era de certa forma tolerante e liberal, o que fazia com que a regulação 

da atividade física e do desporto se distanciasse dos poderes públicos da altura 

dando alguma liberdade ao desenvolvimento do desporto moderno e à 

consequente criação de clubes. Segundo o IPDJ (2011, p. 31) é notória a 

existência de três períodos distintos no que toca à formação das federações 

nos últimos cem anos, um primeiro período aconteceu até à década de 40 onde 

foram criadas 29 federações, seguida de um período entre 1940 e 1949 onde 

apareceram 9 federações e, por último, entre 1980 e 1999, surgiram 30 novas 

federações, as causas apontadas como as mais prováveis para a ocorrência do 

primeiro e terceiro períodos são, respetivamente, a Implantação da República 

em 1910 e a revolução de 1974. A década de 90 é também marcada pela saída 

da primeira Lei de Bases do Sistema Desportivo e do Regime Jurídico das 

Federações Desportivas. 
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Como já foi referido anteriormente, a necessidade da junção de clubes, 

motivada pela vertente competitiva presente no desporto federado conduziu à 

formação de associações que posteriormente conduziram à formação das 

federações, primeiro nacionais e depois internacionais. A primeira associação 

criada em Portugal foi a Associação de Futebol de Lisboa em 1910, seguida da 

Associação de Hóquei em Campo de Lisboa em 1924, a Associação de 

Natação de Aveiro em 1925, a Associação de Atletismo do Porto e a 

Associação de Basquetebol do Porto (1926). Relativamente às federações 

desportivas a primeira foi criada em 1902 e atualmente designa-se por 

Federação Portuguesa de Tiro, seguida pela Federação Portuguesa de 

Automobilismo e Karting no ano seguinte e pela Federação Portuguesa de 

Aeronáutica em 1909. A Federação Portuguesa de Futebol foi criada quatro 

anos após a sua primeira associação, referida anteriormente como a primeira 

associação formada em Portugal, e a Federação Portuguesa de Natação 

apenas se fundou a 19 de Agosto de 1930. (Meirim, 2002, pp.220-223) 

A hierarquia estrutural referida no subcapítulo alusivo ao Modelo 

Europeu de Desporto é apoiada por Pessanha (2001) que defende que as 

federações desportivas se afirmam como os principais organizadores e 

operadores de todo o sistema desportivo nacional. Atualmente são vistas aos 

olhos da Lei n.º5/2007, de 16 de janeiro, Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto como entidades que têm como finalidade a promoção, 

regulamentação e direção da prática desportiva nacional de competição da 

modalidade em que desenvolvem a sua atividade. 

 

2.5 Planeamento estratégico 

 

A alteração da direção ou do rumo de uma organização não deve 

ocorrer por mero acaso, mas sim, através do conhecimento profundo da 

organização e de uma estrutura bem definida e consciente dos sistemas 

intrínsecos à atividade, tais como o planeamento estratégico, o 

desenvolvimento dos recursos humanos, a utilização do marketing, o 
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aperfeiçoamento dos serviços e dos produtos e a gestão financeira da 

organização. Uma vez que este subcapítulo se refere exclusivamente ao 

planeamento estratégico apenas discursaremos sobre este, sobre o qual é 

fundamental para a sua compreensão que primeiro se consiga definir o 

conceito de estratégia.  

Várias são as definições deste conceito, por exemplo, para Mintzberg 

(1978) estratégia é um padrão numa sucessão de ações, para Ōhmae (1985), 

um dos mais importantes estrategistas empresariais, estratégia é o modo pelo 

qual uma empresa procura distinguir-se positivamente da concorrência, usando 

apenas os seus pontos fortes para responder melhor às necessidades dos 

clientes, já segundo Chandler (1987), professor de Administração e Economia 

em Harvard, este conceito define-se como a determinação das metas de longo 

prazo e dos objetivos, a adoção de linhas de ação a seguir e a aplicação dos 

recursos necessários para alcançar essas metas previamente definidas.  

Com isto, planeamento estratégico, ou planeamento da estratégia, 

quando formalizado, adquire a forma de um plano/documento, público ou 

interno, onde são organizadas as ideias da empresa e onde os objetivos, as 

metas e os caminhos adotados pela empresa durante um determinado tempo e 

num determinado espaço (estratégia) se encontram como que “desmitificadas”. 

Segundo Maximiano (2006) planeamento estratégico é o processo de 

elaboração da estratégia, na qual se define a relação entre a organização e o 

ambiente interno e externo, bem como os objetivos organizacionais, com a 

definição de caminhos alternativos. Contudo, e apesar de este plano ser 

realizado com a intenção de ser seguido, pode ser modificado/reformulado em 

qualquer momento, quer porque os caminhos traçados não estão a dar os 

resultados esperados, quer por se encontrarem ao longo do caminho outras 

opções mais viáveis para a empresa (por exemplo quando encontramos 

soluções e caminhos menos dispendiosos mas que consigam levar a empresa 

ao fim esperado), tal como defende Paris (2003) ao referir que a realização do 

planeamento estratégico tende a resultar na mudança de direção ou 

reorganização da organização face à realidade. Todos os planos devem ter a 

flexibilidade necessária para se adaptarem ao ambiente e percurso uma vez 
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que se encontram, no próprio processo de realização do planeamento 

estratégico, momentos onde se analisam e reavaliam os caminhos que estão a 

ser seguidos. 

O planeamento estratégico pode também ser definido como uma 

atividade de gestão organizacional usada para definir as prioridades da 

empresa ou instituição e concentrar energias e recursos de forma a garantir 

que todas as partes interessadas e envolvidas estão a trabalhar em direção a 

objetivos comuns. Este planeamento tem como objetivo produzir decisões e 

ações estabelecendo o que uma organização é no presente, o que faz e 

porque faz, sempre com foco em como será e o que conseguirá obter no futuro. 

Existem vários elementos influenciadores da decisão estratégica, o meio 

envolvente da organização e a cultura organizacional que invisivelmente 

influenciam o comportamento e a postura das pessoas podem ser 

considerados os mais decisivos (Arraya, 2014). Realizar a escolha certa é o 

desafio mais difícil e importante que o gestor tem de realizar, pois não só 

decidirá o que fazer no momento, ou seja o presente da empresa, como os 

resultados que se atingirão, isto é, o futuro.  

Transcrevendo uma comparação entre o trabalho de um atleta de alta 

competição e o trabalho de uma organização, realizada por Arraya (2014, p. 

159), temos que “tal como um atleta enfrenta um desafio, avalia as 

possibilidades e oportunidades, treina e compete, a organização procura e 

constrói uma estratégia assente nos seus pontos fortes e nas oportunidades do 

mercado. Por norma isto significa escolher uma direção e não prosseguir 

noutras”. Esta comparação demonstra que é necessário trabalho, sentimento 

de partilha, dedicação e esforço para que os resultados apareçam e 

consigamos ser o melhor possível, sempre tentando que estes resultados 

sejam positivos mas nunca esquecendo que a imprevisibilidade e a 

impossibilidade de controlo de alguns fatores externos podem condicionar e 

alterar esses mesmos resultados. 

Para Pinto (2014), qualquer abordagem da estratégia nas organizações 

desportivas implica conhecer o tipo de organização com que estamos a lidar. 
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Para este autor existem três setores distintos onde, relativamente ao seu papel 

e posicionamento no contexto global do desporto, as organizações se podem 

agrupar, existem as organizações do setor público, as do setor não lucrativo e 

as do setor do desporto profissional, para todas elas as abordagens 

estratégicas diferenciam-se. 

 Relativamente às organizações sem fins lucrativos de caracter público, 

onde a FPN se insere, o modelo proposto por Oliveira (2011) para as 

associações deste género pode ser aplicado. Este modelo divide-se em cinco 

fases distintas, a primeira fase é de validação da visão, da missão e dos 

objetivos, a fase dois compreende a análise do meio envolvente e a validação 

dos recursos que a organização têm, a terceira fase corresponde à formulação 

da estratégia, seguida pela 4 fase de implementação do plano, e a quinta fase, 

não menos importante, é relacionada com os momentos de controlo. A 

descrição de cada uma das fases encontra-se detalhada na figura 2 

apresentada de seguida. 
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Figura 2: Planeamento estratégico para associações públicas sem fins lucrativos 

[Fonte: Retirado de Oliveira (2011, p.6)] 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Enquadramento da prática profissional: 

a Federação Portuguesa de Natação 
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3. Enquadramento da prática profissional: a Federação 

Portuguesa de Natação 

 

Tal como foi referido anteriormente o estágio foi realizado ao longo de 6 

meses consecutivos sobre a supervisão do Dr. Tiago Mogadouro na Federação 

Portuguesa de Natação (FPN).  

Neste capítulo serão apresentados detalhadamente todos os aspetos 

referentes à federação acolhedora do estágio, começando com a 

contextualização institucional, onde serão apresentadas a visão, a missão, uma 

passagem pela origem e história da FPN terminando com o estado atual da 

mesma no que toca ao número de filiados por disciplina e categoria e também 

será contextualizada a FPN a nível nacional e internacional no que toca aos 

seus rankings, por disciplina, categoria e género. Após este contexto 

institucional apresentaremos o contexto legal e financeiro onde será 

apresentado a atual legislação pela qual as federações se regem, o 

regulamento geral interno da FPN, e o plano orçamental. Por último, passamos 

para o contexto funcional onde apresentaremos o organigrama estrutural, os 

recursos humanos, os recursos materiais e o plano anual de atividades.  

 Caracterizar, distinguir, informar, descrever. A importância desta 

caracterização assenta no pressuposto que ninguém conhece tudo, ninguém 

tem o dever ou é obrigado a conhecer tudo o que o rodeia, mas sempre que 

quiser tem o direito de procurar e de ser informado. E, por isso, pretende-se 

que, quem por qualquer motivo tenha curiosidade de folhear este relatório, 

consiga perceber onde e por quem foi acolhida a estagiária, como é que essa 

organização se vê perante a sociedade, como se estrutura e organiza e que 

produtos consegue oferecer à população. 

 
 

3.1 Contexto institucional 

 

É então fundamental começar pela descrição de como a entidade se vê 

perante a sociedade. É importante saber qual a sua visão, isto é, qual o sonho 
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futuro da empresa, onde é que ela quer chegar; qual a sua missão, ou seja, 

qual a sua razão de ser, o porquê da existência da organização; quais os seus 

objetivos; qual a sua origem para saber como surgiu, por onde passou e, por 

último, saber onde se encontra atualmente. 

Relativamente à visão, à missão e aos objetivos, estes foram analisados 

e discutidos durante a realização do plano estratégico pelo grupo de trabalho 

do mesmo, cujos elementos eram a Dr.ª Cristiana Rego, consultora externa 

contratada apenas para a realização deste documento, o responsável de 

marketing da FPN, Dr. Tiago Mogadouro e a estagiária, Alexandra Oliveira. 

 

3.1.1 Visão 

 

 Infelizmente a FPN, aquando da entrada da estagiária, não possuía 

nenhuma visão o que de certa forma inquietou a mesma pois tinha-lhe sido 

atribuída a tarefa de realizar o PM da FPN. Uma vez que a estagiária tinha 

acabado de entrar na organização esta tarefa não seria fácil, ainda mais 

complicado ficou quando o prazo estabelecido para a sua realização era de 18 

dias. Contudo a primeira visão proposta pela estagiária, após alguma pesquisa, 

foi a seguinte: 

“Tornar a prática da Natação portuguesa, nas suas 

diversas disciplinas, uma atividade reconhecida e 

valorizada a nível nacional e internacional.” 

Uma vez que a realização do PM, como já foi referido anteriormente, foi 

substituída pela realização do PE, esta visão foi passada para a 

responsabilidade do grupo de trabalho que elaborou o PE. Na opinião da 

consultora externa, esta visão deveria ser de certa forma mágica e, nas suas 

palavras deveria conseguir dizer “tudo e nada ao mesmo tempo”, dando como 

exemplo a visão da Disney: “Criar um mundo onde todos possam ser crianças”. 

No entanto, a visão idealizada não foi alcançada sendo que, após alguns 

dias a pensar e com datas limite para a sua execução, foi possível chegar à 

seguinte visão: 
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“Ter todos os portugueses a nadar, colocando a nossa 

bandeira no topo dos pódios das principais competições 

internacionais.” (grupo de trabalho do PE da FPN, 2014) 

 Até ao momento de saída da estagiária esta foi a visão definida para a 

FPN, contudo esta ainda seria posteriormente aprovada em AG e pelo 

presidente da federação e, por isso, ainda se encontrava sujeita a mudanças. 

 

3.1.2 Missão 

 

Assim, como o registo de nascimento nos identifica enquanto cidadãos e 

o cartão de cidadão nos apresenta diante a sociedade, a definição da missão 

da organização torna-se importantíssima e fundamental para a identificação e 

apresentação da organização perante o mercado em que atua, os seus 

concorrentes e acima de tudo para os seus colaboradores. 

Com isto a primeira missão encontrada pela estagiária numa das redes 

sociais da federação, apoiada nos estatutos na mesma, foi a seguinte: 

“Promover, regulamentar e dirigir a nível nacional o ensino 

e a prática da Natação, nas suas diversas disciplinas 

organizando campeonatos nacionais e estabelecendo 

relações com as demais federações, nacionais e 

estrangeiras, defendendo sempre os princípios 

fundamentais da ética desportiva, contribuindo assim para 

o desenvolvimento mundial da modalidade.” (FPN, 2014) 

No decorrer da realização do PE esta missão foi revista e alterada para 

a seguinte: 

“Promover, regulamentar e dirigir a nível nacional o ensino 

e a prática da Natação e demais atividades aquáticas nas 

suas diversas disciplinas organizando programas de 

atividade desportiva e recreativa, campeonatos nacionais, 

e estabelecendo relações com as demais federações, 
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nacionais e estrangeiras, defendendo sempre os princípios 

fundamentais da ética desportiva”. (grupo de trabalho do 

PE da FPN, 2014) 

Contudo, algumas questões ainda foram alteradas após uma reunião 

realizada com o grupo de missão do PE, e então a versão final da missão até 

ao momento de saída da estagiária foi: 

 “Promover, regulamentar e dirigir, a nível nacional, o 

ensino e a prática da Natação, nas suas diversas 

disciplinas, e demais atividades aquáticas organizando 

programas de atividade competitiva e recreativa e 

estabelecendo relações com as demais federações, 

nacionais e estrangeiras, defendendo sempre os princípios 

fundamentais da ética desportiva.” (grupo de trabalho do 

PE da FPN, 2014) 

Relativamente às “demais atividades aquáticas” referidas na versão da 

missão anteriormente apresentada estas referem-se às atividades que são 

praticadas nas piscinas mas que nada têm a ver com a federação, como é o 

caso da hidroginástica, hidrobike, e muitas outras que podiam ser de certa 

forma abraçadas pela FPN e assim contribuir com mais filiados para esta. 

 

 

3.1.3 Da história à atualidade 

  

O primeiro Campeonato de Natação de Portugal foi realizado a 14 de 

outubro de 1906 pelo Real Ginásio Clube Português. No ano seguinte, 1907, 

na reunião que antecedia sempre o campeonato, Álvaro Lacerda, em nome do 

Real Velo Clube do Porto, propõe a criação de uma Liga de Natação e é então 

em 1908 que surge a Liga de Natação. A sede da Liga de Natação era 

localizada em Lisboa e a sua ação limitava-se quase exclusivamente à área de 

Lisboa. Fora da capital, apenas Aveiro e Porto tinham algumas provas, 

organizadas por clubes locais. 
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Durante os primeiros anos esta federação conseguiu ter grande 

atividade, realizando torneiros para os clubes, torneios para alunos dos liceus 

de Lisboa e até mesmo uma travessia do Tejo para militares. Esta travessia foi 

durante largos anos a prova com mais participações em Portugal tendo-se 

repetido anualmente até ao ano de 1925.  

A implantação da República, em 1910 teve efeitos também na natação, 

tendo feito desaparecer a Liga de Natação. Apesar disso, a participação 

olímpica de atletas portugueses na edição dos Jogos Olímpicos de Estocolmo 

(1912) criou no país uma onda de entusiamo pelo desporto que levou 

inclusivamente à organização de uns Jogos Olímpicos Nacionais, dos quais a 

natação fazia parte. 

Em 1920, no sentido de reativar algumas competições, funda-se a Liga 

Portuguesa dos Clubes de Natação que, de acordo com os seus estatutos, já 

tinha algumas características de organização diferentes da criada 

anteriormente. As diferenças mais significativas eram a existência de três 

diferentes delegações, em Lisboa, Porto e na Figueira de Foz, as quais tinham 

na altura um papel equivalente ao das atuais associações regionais e ser 

realizada anualmente a Assembleia Geral, onde eram aprovados os relatórios 

anuais e eleitos os corpos sociais para o ano seguinte.  

Em 1924, na edição de Paris, ocorreu a primeira participação olímpica 

da natação portuguesa, com Mário da Silva Marques (do Clube Casa Pia). 

Em 1926, devido a desentendimentos resultantes da inclusão num clube 

de um jogador de nacionalidade húngara em jogos do Campeonato de Pólo 

Aquático, vários clubes abandonaram a agora Liga Portuguesa dos Amadores 

de Natação, e criaram a Federação Portuguesa de Natação Amador (FPNA). 

Durante quatro anos as duas entidades mantiveram-se totalmente afastadas, 

proibindo cada uma a participação dos seus filiados em competições 

organizadas pelos clubes da outra.  

A inviabilidade de existirem duas federações simultaneamente levou, 

aos poucos, a uma aproximação entre as duas e, em julho de 1930, é criada 

uma comissão conjunta, presidida por Álvaro de Sousa, presidente do Sporting 

Clube de Portugal, e constituída por um representante da FPNA, e outro 
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representante da Liga de Natação. Esta comissão consegue então chegar a um 

entendimento e, no dia 19 de agosto de 1930, reúne os clubes, que após a 

aceitação das bases para a reconciliação, dissolvem as duas anteriores 

entidades e criam a FPN. É também em 1930 que se inaugura a primeira 

piscina do país, situada no estádio náutico do Sport Algés e Dafundo, com 33 

metros de comprimento. Com isto, começam a ser reconhecidos recordes 

nacionais e, até 1935, é nesta piscina que se disputam todos os campeonatos 

nacionais.  

Durante um determinado período, a FPN não teve uma sede 

permanente, por exemplo, no início dos anos 40, o seu endereço oficial era o 

do secretário José Dias Pereira, já em 1947 era no Quartel dos Marinheiros, 

em Alcântara, no dia 1 de setembro do ano seguinte, muda-se para o Pavilhão 

dos Desportos Náuticos, em Belém e menos de 10 anos depois, a sede passou 

a ser na Avenida da Liberdade. 

O ano de 1956 marca o início de uma nova era, no sentido de 

comemorar os 50 anos dos primeiros campeonatos a FPN tenta levar a cabo 

uma série de novas iniciativas para promover e divulgar a modalidade a nível 

nacional. Neste mesmo ano passaram a existir três categorias distintas com 

campeonatos separados, a categoria dos aspirantes, a categoria dos juniores e 

a dos seniores. Esta divisão teve duração de 11 anos havendo entretanto a 

inclusão da categoria dos iniciados. 

No início dos anos 70, e mais notoriamente após o 25 de Abril, 

começaram a aparecer novas piscinas um pouco por todo o país, 

descentralizando assim a prática da natação de Lisboa, Coimbra e Porto. Com 

este aumento do número de piscina, o número de praticantes, clubes e 

nadadores filiados cresceu de forma exponencial. Desta forma foi possível a 

formação de uma seleção nacional mais consistente que, com a obtenção de 

excelentes resultados, passou a ter participação frequente em torneios de 

grupos de idade internacionais. 

O grande aumento da natação e as exigências organizativas 

consequentes colidiram numa grave crise de crescimento na estrutura 

administrativa da FPN o que levou a diversos desentendimentos e conflitos 
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entre as diversas Associações Territoriais e a própria federação que apenas foi 

solucionada com a remodelação dos corpos sociais e alteração dos métodos 

de trabalho desta última.  

A primeira piscina olímpica coberta do país a ser construída foi a piscina 

do Estádio Universitário de Lisboa a 10 de julho de 1997, à qual se seguiram a 

do Jamor (1998), a da Póvoa de Varzim (2001), Rio Maior (2003), Funchal 

(2004), Vila Franca de Xira (2004) e Coimbra (2005). 

Relativamente a competições internacionais organizadas em Portugal, 

de natação pura realizaram-se, em 1997 as Jornadas Olímpicas da Juventude 

Europeia, em 1999 os Campeonatos Europeus de Piscina Curta e em 2004 os 

Campeonatos Europeus de Juniores. Da disciplina de pólo aquático realizaram-

se em 2005, no Porto, o Campeonato da Europa Youth feminino de pólo 

aquático e dois anos depois, na mesma cidade, teve lugar o Mundial de 

Juniores feminino. 

Já em relação aos resultados de destaque nos últimos anos, obtivemos, 

através de Arseniy Lavrentyev na prova 25km no Campeonato Europeu de 

Águas Abertas em 2012 (Itália), uma medalha de prata e, no Campeonato da 

Europa de Piscina Curta de natação pura em 2013 (Dinamarca), Diogo 

Carvalho alcançou uma medalha de bronze na prova dos 200m estilos. 

Atualmente a FPN é então a única entidade coordenadora e responsável 

pela prática desportiva da natação em Portugal, filiando vários clubes e 

associações e promovendo o ensino e a prática da natação nas suas diversas 

disciplinas: Natação Pura (NP), Pólo Aquático (Paris), Natação Sincronizada 

(Constantino), Águas Abertas (AA) e Masters. Para além de tudo isto, apoia 

ainda o desporto escolar e os atletas olímpicos, sendo também a única 

responsável pela homologação dos recordes e manutenção dos rankings 

nacionais.  

 A sede da FPN está localizada em Lisboa, mais especificamente na 

Cruz Quebrada junto à Faculdade de Motricidade Humana, tendo o seu DMC 

um escritório nas instalações da ANNP no Porto. Além destas localizações 

mais físicas, está presente no mundo virtual através de um website na internet, 

uma ligação ao facebook, ao instagram e ao twitter. Todas estas plataformas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nata%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal


39 
 

mantêm a federação ligada aos praticantes, espectadores e/ou simpatizantes, 

quase sempre em tempo real durante as várias competições, o que permite um 

acompanhamento direto por parte das pessoas que não se encontram no local 

da competição e queiram estar informadas acerca dos resultados.  

Relativamente ao número de associações filiadas na FPN e, tendo por 

base os dados presentes no Relatório e Contas da Atividade FPN de 2013, 

contabilizaram-se um total de 13 associações distribuídas por todo o continente 

e ilhas, número este igual ao já verificado em 2012 para o mesmo parâmetro. 

Estas associações englobam um total de 292 clubes diferentes em 2013, 

havendo um decréscimo de 16 clubes relativamente ao número contabilizado 

em 2012.  

A Associação de Natação de Lisboa continua a ser a associação que 

engloba mais clubes, tendo registado em 2013 um total de 53 clubes (menos 

15 que no ano anterior), seguida pela Associação de Natação de Aveiro que 

aumentou o seu número de 35, em 2012, para 40, em 2013 e pela Associação 

do Norte de Portugal com 35 clubes contabilizados em 2013 (mais um do que 

no ano anterior). 

Quanto ao número de licenças desportivas, no ano de 2013, na 

disciplina da NP, existiram um total de 7973 licenças, na disciplina do PA 

existiram 1410 licenças, na NS foram contabilizadas 380 licenças, nas AA 985 

e nos Masters 903, refazendo assim um total de 11651 praticantes nas 

diferentes disciplinas. 

Uma vez que apenas temos acesso às estatísticas relativas às épocas 

desportivas de 2011/2012 e de 2012/2013, incluídas nos Relatórios e Contas 

FPN, respetivamente, de 2012 e 2013 (FPN, 2012 e FPN, 2013e), 

apresentamos no Quadro 5 a comparação entre os dois anos: 

 

Quadro 5: Comparação de licenças entre 2012 e 2013  

Ano NP PA NS AA Masters 

2012 7734 1507 349 895 747 

2013 7973 1410 380 985 903 

Diferença 
(2013-2012) 

+239 -97 +31 +90 +156 

 

Fonte: Adaptado de FPN (2012) e de FPN (2013e)  
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Em todas as disciplinas continua a existir uma predominância de 

licenças do sexo masculino excetuando obviamente a disciplina de Natação 

Sincronizada que é uma disciplina exclusivamente praticada por atletas do 

sexo feminino. Já relativo ao número de licenças de dirigentes desportivos, 

técnicos e árbitros estes são, respetivamente, de 653 (mais 56 relativamente 

ao ano de 2012), 514 (no ano de 2012 foram 465) e 839 (mais 32 que em 

2012), apenas havendo predominância do sexo feminino na categoria dos 

árbitros. 

Quanto ao número de praticantes desportivos, na época de 2012/2013, 

das diferentes disciplinas da natação, estes números correspondem 

exatamente ao número de licenças respetivo (quadro 7), isto é, na NP existiram 

7973 licenças o que corresponde a 7973 praticantes, no PA existiram 1410 

licenças e 1410 praticantes e assim acontece para as restantes disciplinas. 

De seguida apresentam-se, separados por disciplina, o número de 

praticantes por categoria etária. Em cada subcapítulo a seguir apresentado é 

primeiro realizada uma descrição da disciplina para contextualizar o leitor. 

 

 

a) Natação pura 

 

A disciplina de Natação Pura (NP) é a disciplina mais comum, pode ser 

praticada em piscina de 25 metros ou em piscina de 50 metros, designada por 

piscina olímpica uma vez que é numa piscina de 50 metros que são 

organizados, de quatro em quatro anos, os Jogos Olímpicos desta disciplina da 

natação.  

Existem quatro tipos de técnicas, duas alternadas, designadamente o 

crol e o costas pois os membros superiores e inferiores realizam as suas ações 

de forma alternada, e duas técnicas simultâneas, o mariposa e o bruços pois, 

por sua vez, os membros propulsores realizam as suas ações de forma 

simétrica e simultânea. As distâncias das provas oficiais variam entre 50 e 

1500metros na técnica de crol, 50 e 200 metros nas restantes técnicas, 

contudo existem ainda provas de estilos que englobam as quatro técnicas e 

podem ser entre 100 e 400 metros em piscina de 25m e entre 200 e 400 
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metros em piscina de 50m. Todas estas distâncias são nadadas 

individualmente, contudo existem também provas de estafetas, nadadas com 

quatro elementos em que cada elemento nada um percurso, estas podem 

adquirir a forma de 4*50m, 4*100m e 4*200m na técnica de crol, 4*50m e 

4*100m nas restantes técnicas e também em estilos onde cada percurso nada 

uma técnica começando com o percurso de costas, seguido do percurso de 

bruços, em terceiro mariposa e, por último, o de crol. 

De seguida apresenta-se então o Quadro 6, relativo ao número de 

praticantes desta disciplina na época desportiva de 2012/2013. 

 

Quadro 6: Número de praticantes, por categoria, na NP 

Categoria 
N.º de praticantes 

Masculinos 
N.º de praticantes 

Femininos 
Totais 

Cadetes B 
(10/9) 

1626 1188 2814 

Cadetes A 
(11/10) 

471 483 954 

Infantil B 
(12/11) 

416 420 836 

Infantil A 
(13/12) 

380 343 723 

Juvenil 
B (14)  298 

298 (13anos) 878 
A (15) 282 

Júnior  
(16,17/ 
14,15) 

336 404 740 

Sénior 
(18+/16+) 

384 296 680 

Fonte: Adaptado dos Relatórios e Contas da Atividade FPN 2013 (FPN, 2013e) 

 
Na disciplina de NP é notória uma maior predominância de praticantes 

nas camadas mais jovens entre os 10 e 11 anos no género feminino e entre os 

11 e os 12 anos no género masculino. Em quase todos os escalões existe 

predominância masculina de praticantes mas também é possível de verificar 

que os escalões não correspondem às mesmas idades entre masculinos e 

femininos, isto é, as meninas chegam ao escalão mais alto com 16 anos 

enquanto os rapazes apenas atingem esse escalão aos 18 anos.  
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Este é no entanto uma questão que está a ser contornada na presente 

época desportiva (2013/2014) uma vez que no início da mesma houve uma 

alteração nos escalões, passando a existir dois anos de juvenil em femininos 

fazendo com que a entrada nos seniores atrase um ano passando esta a 

ocorrer aos 17 anos. Esta alteração ocorreu uma vez que alguns elementos da 

federação perceberam, em conversa com alguns nadadores, que um dos 

motivos de desistência acentuada no género feminino após entrada nos 

seniores era a idade com que entravam nesta categoria que na opinião das 

mesmas era demasiado cedo. 

 

 

b) Pólo aquático 

 
O Pólo Aquático (PA) é um jogo coletivo que tem como principal objetivo 

finalizar as jogadas com a colocação da bola de jogo na baliza adversária 

através da realização de passes e controlos de bola. As equipas são 

constituídas por 7 jogadores: 1 guarda-redes e 6 jogadores de campo. Esta 

disciplina da natação foi a primeira modalidade coletiva a ter representação nos 

Jogos Olímpicos, aparecendo logo na sua segunda edição, Paris 1900.  

De seguida apresenta-se então o Quadro 7, relativo ao número de 

praticantes desta disciplina na época desportiva de 2012/2013. 

 

Quadro 7: Número de praticantes, por categoria, no PA 

Categoria 
 

 

N.º de praticantes 

Masculinos 

N.º de praticantes 

Femininos 
Totais 

Cadetes B 

(sub 11) 
 116 94 116 

Cadetes A 

(sub 13) 
 162 37 199 

Infantil 

(sub 15) 
 227 36 263 

Juvenil 

(sub 17) 
 190 38 228 

Júnior 

(sub 19) 
 130 31 161 

Sénior 

(20+) 
 325 69 394 

Fonte: Adaptado dos Relatórios e Contas da Atividade FPN 2013 (FPN, 2013e) 
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Na disciplina de PA é claramente notória uma maior participação 

masculina em todos os escalões etários. No setor feminino existem dois polos 

onde se concentram mais praticantes, um em cadetes B e outro em seniores, 

sendo que nos restantes escalões a média é de 35,5 praticantes o que é quase 

metade do número existente na categoria mais elevada a nível etário. No setor 

masculino, o escalão sénior é o escalão que “coleciona” um maior número de 

jogadores, seguido pelo escalão infantil.  

 

 

c) Natação sincronizada 

  

A Natação Sincronizada (NS) é um desporto aquático que mistura 

elementos da natação, da dança e da ginástica e consiste na execução de um 

esquema, dentro de uma piscina, ao ritmo de determinada música. Esta 

disciplina da natação é na sua totalidade praticada por elementos do sexo 

feminino e pode ser realizada individualmente, a pares, em trios ou em 

equipas. A NS estreou-se nos Jogos Olímpicos de Londres 1948 apenas em 

formato de apresentação, não existindo nesta edição qualquer tipo de 

competição. 

De seguida apresenta-se então o Quadro 8, relativo ao número de 

praticantes desta disciplina na época desportiva de 2012/2013. 

 

Quadro 8: Número de praticantes, por categoria, na NS 

Categoria 
 

 

N.º de  

Praticantes 

Infantil  116 

Juvenil  98 

Júnior  30 

Sénior  20 

Fonte: Adaptado dos Relatórios e Contas da Atividade FPN 2013 (FPN, 2013e) 

 

 De todas as disciplinas da natação, a NS é aquela que apresenta menos 

praticantes, desde logo por ser a única disciplina onde apenas existe 

competição ao nível feminino. Outra razão é que, diferentemente às outras 

disciplinas, esta apresenta poucos clubes e treinadores especializados na área. 
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Contudo, esta disciplina tem sido cada vez mais dinamizada por parte da FPN 

que tudo tem realizado para aumentar o número de treinadores, realizando 

cursos creditados, para com isso conseguir introduzir esta disciplina nos clubes 

já existentes ou formar novos clubes de raiz. Todas estas ações são realizadas 

com o objetivo de conseguir aumentar o número de praticantes na Natação 

Sincronizada. 

 

d) Águas abertas 

 
 Esta disciplina da natação pode ser dividida em:  

 Natação de AA, que engloba competições de natação no estilo 

livre em longas distâncias (até 10km) realizadas em rios, lagos, barragens, 

canais ou oceanos. 

 Maratonas aquáticas que englobam qualquer competição de 

águas abertas com um percurso igual ou superior a 10 km. 

As AA encontram-se no programa dos Jogos Olímpicos de Verão desde 

a sua edição em Pequim 2008. De seguida apresenta-se então o Quadro 9, 

relativo ao número de praticantes desta disciplina na época desportiva de 

2012/2013. 

 

Quadro 9: Número de praticantes, por categoria, em AA 

Categoria 
N.º de praticantes 

Masculinos 

 

 

N.º de praticantes 

Femininos 
 Totais 

Infantil A 

(13) 
115  -  115 

Juvenil 
Juvenil B (14)  92  

95 (13 anos) 
 

302 
Juvenil A (15)  115   

Júnior  

(16 e 17/ 14 e 15) 
139  121  260 

Sénior 

(18+/16+) 
122  186  308 

Fonte: Adaptado dos Relatórios e Contas da Atividade FPN 2013 (FPN, 2013e) 

 

Nas AA, disciplina da modalidade de natação, que quando comparada à 

modalidade de atletismo as suas provas equivalem às provas de longa 
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distância e maratonas uma vez que as distâncias das provas nacionais para 

estas categorias variam entre os 3km e os 10km.  

 Esta disciplina, ao encontro com o que se passou com a disciplina de 

NP, também sofreu uma alteração, na época desportiva de 2013/2014, 

relativamente às idades no setor feminino as quais passaram a ter dois anos de 

juvenil tal como os rapazes e, assim, passaram a entrar um ano mais tarde na 

categoria de seniores.  

 Ao contrário das disciplinas de NP e de PA, esta disciplina apresenta 

uma maior predominância do setor feminino na categoria de sénior 

 
 

e) Masters 

  

Os masters é uma categoria da natação para praticantes acima dos 25 

anos que tenham como objetivo a manutenção da prática competitiva em três 

das suas disciplinas, NP, PA e AA. Cada uma das disciplinas desta categoria 

rege-se pelo regulamento da própria disciplina em questão mas organiza-se em 

escalões de cinco em cinco anos. 

De seguida apresenta-se então o Quadro 10, relativo ao número de 

praticantes desta disciplina na época desportiva de 2012/2013. 

 

Quadro 10:Número de praticantes, por categoria, nos Masters 

Idades 
 

 

N.º de praticantes 

Masculinos 

 

 

N.º de praticantes 

Femininos 
 Totais 

+25  602  301  903 

Fonte: Adaptado dos Relatórios e Contas da Atividade FPN 2013 (FPN, 2013e) 

 

 Esta é uma disciplina difícil de analisar uma vez que se pode dizer que 

os escalões “não têm fim”. Por esta mesma razão seria de esperar um número 

de praticantes mais elevado dado que estes valores englobam, como referido 

em cima, três disciplinas distintas e vários escalões etários. Seria também 

interessante analisar qual das três disciplinas teria um maior contributo de 

praticantes mas infelizmente essas estatísticas não existem, mas ao analisar, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nata%C3%A7%C3%A3o
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de uma maneira geral, as competições de cada uma das disciplinas desta 

categoria de master é quase certo conseguir afirmar que será a natação pura 

que mais praticantes tem. 

 

 

3.2 Contexto legal 

 

De uma forma geral, sociedade caracteriza-se por um conjunto de 

pessoas que partilha costumes, vivências, gostos, propósitos e que interagem 

entre si formando uma comunidade, a qual sociologicamente se define como 

um conjunto de pessoas que se organizam sobre o mesmo conjunto de regras, 

pois geralmente vivem no mesmo local, sob a alçada do mesmo governo ou 

compartilham o mesmo legado cultural e histórico.  

É impensável, nos dias de hoje, um determinado país não ter um órgão 

superior que defina as regras e que estabeleça a ordem em momentos de 

caos. Portugal como se sabe vive numa democracia e, por isso, os órgãos de 

soberania são o Presidente da República, a Assembleia da República, o 

Governo (órgão de condução da política geral do país) e os Tribunais, ao 

contrário de países que ainda se regem segundo a monarquia que assenta no 

princípio da sucessão hereditária. 

Relativamente às leis de Portugal, a mais importante é a Constituição da 

República Portuguesa (CRP), aprovada a 2 de abril de 1976, que foi redigida 

pela Assembleia eleita na sequência das primeiras eleições gerais livres a 25 

de abril de 1975 cujo artigo 1º afirma que “Portugal é uma República soberana, 

baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada 

na construção de uma sociedade livre, justa e solidária”. Outras Leis 

importantes no nosso país são também o Código Civil (aprovado a 25 de 

novembro de 1966) e o Código Penal (1982), o Código Comercial (1888) e o 

Código de Processo Civil (1961). 
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3.2.1 Enquadramento legal 

 

Importa de seguida analisar o contexto legal relativo à FPN. Como é 

sabido, esta federação, é uma associação privada sem fins lucrativos que se 

rege por um regime jurídico específico, mas antes de nos debruçarmos sobre 

este regime importa verificar o que releva da lei mais importante do País, a 

Constituição da Republica Portuguesa já mencionada em cima, sobre o 

desporto e as associações desportivas. Assim, segundo o seu artigo 79º, 

“todos têm direito à cultura física e ao desporto” e é parte integrante dos 

deveres do Estado, “em colaboração com as escolas e as associações e 

coletividades desportivas, promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a 

difusão da cultura física e do desporto, bem como prevenir a violência no 

desporto”. Deste modo, se constata que, por imposição constitucional isto se 

estabelece como um dever, neste caso, das federações (como coletividades 

desportivas que são) e, por isso, a sua atividade deve ser realizada no sentido 

de fomentar e apoiar a prática desportiva dos cidadãos. 

De seguida importa analisar a Lei n.º5/2007, de 16 de janeiro de 2007, 

designada como Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto e que 

segundo o seu Artigo 1º “define as bases das políticas de desenvolvimento da 

atividade física e do desporto”. No capítulo II existe uma seção (Seção II) 

dirigida especificamente às federações desportivas, esta seção divide-se em 

três subseções, Disposições gerais, Utilidade Pública Desportiva e 

Organização das Competições Desportivas Profissionais.  

De acordo com a presente lei, a FPN é considerada uma federação pois 

está constituída “sob a forma de associação sem fins lucrativos que, 

englobando clubes ou sociedades desportivas, associações de âmbito 

territorial, ligas profissionais, se as houver, praticantes, técnicos, juízes e 

árbitros, e demais entidades, promovam, pratiquem ou contribuam para o 

desenvolvimento da respetiva modalidade” (Artigo 14º), possui também o 

estatuto de utilidade pública desportiva que segundo o Artigo 19º desta mesma 

lei lhe confere a competência de exercer “em exclusivo, por modalidade (…) 

poderes regulamentares, disciplinares e outros de natureza pública, bem como 
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a titularidade dos direitos e poderes especialmente previstos na lei” e é do tipo 

unidesportiva pois engloba “pessoas ou entidades dedicadas à prática da 

mesma modalidade desportiva, incluindo as suas várias disciplinas” (Artigo 

15º). Segundo o Artigo 16º, relativo aos direitos exclusivos das federações, 

apenas estas podem organizar as seleções nacionais e conferir títulos 

regionais e nacionais aos praticantes. 

Relativamente ao estatuto de utilidade pública desportiva este só pode 

ser requerido por entidade que tenham primeiro adquirido o estatuto de 

utilidade pública o que significa desde logo que já têm algumas regalias 

perante o estado. Este estatuto só pode ser atribuído a entidades sem fins 

lucrativos que segundo o Decreto-Lei n.º 460/77 de 7 de Novembro, artigo 1º, 

n.º1, o qual define que “são pessoas colectivas de utilidade pública as 

associações ou fundações que prossigam fins de interesse geral, ou da 

comunidade nacional ou de qualquer região ou circunscrição, cooperando com 

a Administração Central ou a administração local, em termos de merecerem da 

parte desta administração a declaração de «utilidade pública» ” sendo esta 

declaração de utilidade pública da competência do Governo (Artigo 3º).  

As entidades de utilidade pública gozam de determinadas regalias, quer 

a nível de isenção fiscal previstas na lei (artigo 9º) quer a outros níveis 

previstos nas alíneas do artigo 10º como, por exemplo, a isenção de taxas de 

televisão e rádio, isenção de taxas sobre espetáculos e divertimentos públicos, 

a tarifa relativa à energia elétrica é igual à aplicada aos consumos domésticos 

e adquirem um escalão especial no consumo de água. 

Uma vez considerada como entidade pública esta pode ser considerada 

“utilidade pública desportiva”, cujas obrigações e direitos se encontram 

descritos na Lei n.º5/2007, de 16 de janeiro de 2007 já anteriormente referida, 

nos Artigos 19º, 20º e 21º, onde é referido que uma “federação desportiva à 

qual é conferido o estatuto mencionado (…) fica obrigada a cumprir os 

objetivos de desenvolvimento e generalização da prática desportiva, a garantir 

a representatividade e o funcionamento democrático internos, em especial 

através da limitação de mandatos, bem como a transparência e regularidade da 

sua gestão” (Artigo 19º, alínea 3) e que a sua “fiscalização (…) é efetuada, nos 
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termos da lei, por parte da Administração Pública, mediante a realização de 

inquéritos, inspecções e sindicâncias.” (Artigo 21º) 

Uma vez que a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto descreve 

e estabelece diversas orientações para as federações no que toca à atribuição 

do estatuto de utilidade pública desportiva criou-se a necessidade da existência 

de um outro documento, designado por Regime Jurídico das Federações 

Desportivas, que defina a organização e a forma de funcionamento das 

mesmas “assente em novos princípios e valores, reflectindo acrescidas 

exigências éticas, para que aquelas possam responder, com eficácia, aos 

novos desafios com que estão confrontadas” (Decreto-Lei n.º 248-B/2008 de 31 

de Dezembro).  

O Regime Jurídico das Federações Desportivas é então constituído por 

cinco capítulos, o capítulo um que tem como designação “disposições gerais” e 

que contem nove artigos, revendo os seguintes temas, “objeto”, o “conceito de 

federação desportiva”, o “tipo de federação desportiva”, o “regime jurídico”, os 

“princípios de organização e funcionamento”, a “denominação e sede”, a 

“responsabilidade”, a forma de “publicitação das decisões” e o “direito de 

inscrição”. O segundo capítulo, denominado de “estatuto de utilidade pública 

desportiva” compreende 15 artigos (do 10º ao 25º artigo) e engloba os 

seguintes temas, “disposições gerais”, “atribuição” e “suspensão, cessação e 

renovação” desse estatuto. O terceiro capítulo, denominado por “Organização e 

funcionamento das federações desportivas” engloba 31 artigos (do 26º ao 57º) 

e revê temas como “associações de clubes e sociedades desportivas”, 

“estrutura orgânica”, “titulares dos órgãos” e o “regime disciplinar”.  

Neste terceiro capítulo é fundamental referir o artigo 32º da seção II, 

relativamente à estrutura orgânica que as federações desportivas com estatuto 

de utilidade pública desportiva devem adquirir, que define que os órgãos 

pertencentes à estrutura orgânica da entidade devem ser, pelo menos, as 

seguintes: 

a) Assembleia geral; 

b) Presidente; 

c) Direção; 
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d) Conselho fiscal; 

e) Conselho de disciplina; 

f) Conselho de justiça; 

g) Conselho de arbitragem. 

 No sentido de fazer cumprir a lei estabelecida é possível verificar, 

quando analisados os estatutos da FPN aprovados em Assembleia Geral a 14 

de novembro de 2009 e publicados a 3 de dezembro do mesmo ano, 

respetivamente no seu capítulo III, artigo 22º, que esta encontra-se organizada 

da seguinte forma: 

a) Assembleia Geral; 

b) Mesa da Assembleia Geral; 

c) Presidente; 

d) Direção; 

e) Conselho Fiscal;  

f) Conselho de Disciplina; 

g) Conselho de Justiça 

h) Conselho de Arbitragem 

Garantindo portanto a existência dos órgãos mínimos previstos na lei. 

Continuando a analisar o regime jurídico das federações, passamos 

agora para o capítulo quatro que tem como designação “competições e 

selecções nacionais” e compreende cinco artigos, do artigo 58º ao 63º. 

Relativamente ao último capítulo, capítulo V, este refere-se às “disposições 

finais e transitórias” e compreende apenas quatro artigos, do 64º ao 67º. 

 

3.2.2 Regulamento geral interno 

 

 O regulamento geral da FPN em vigor atualmente foi aprovado na 

Assembleia Geral de 17 de novembro de 2006, com as alterações aprovadas 

na Assembleia Geral de 17 de novembro de 2007 e nas Reuniões de Direcção 

de 20 de julho de 2010, de 7 de dezembro de 2010, de 19 de julho de 2012, de 

20 de julho de 2013 e de 30 de janeiro de 2014. 
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O âmbito deste regulamento “visa disciplinar, em obediência aos 

Estatutos, a actividade e funcionamento da FPN, bem como o relacionamento 

com os seus sócios” (artigo 1.º). 

 Este regulamento apresenta uma estrutura sistematizada composta por 

sete capítulos, capítulo 1 – Disposições Gerais - onde são revistas as matérias 

relativas às associações territoriais de clubes, aos clubes desportivos, aos 

praticantes desportivos, treinadores, árbitros, juízes, outros agentes 

desportivos e aos sócios de mérito e honorários; capítulo 2 – Organização 

Administrativa - onde são reguladas as filiações dos agentes desportivos, os 

órgãos federativos (que em concordância com os estatutos da FPN estes são: 

Assembleia Geral; Presidentes da Federação; Direção; Conselho Fiscal; 

Conselho de Disciplina; Conselho de Justiça e Conselho de Arbitragem), a 

organização executiva e técnica e a organização de competições; capítulo 3 – 

Organização Desportiva – onde se estabelecem as normas relativas às 

piscinas, às competições oficiais, às competições de águas abertas, à época 

desportiva e ao seu calendário oficial, às deslocações, aos recordes e às 

tentativas de recorde; capítulo 4 – Regime Financeiro - que regula a forma de 

realização de taxas de filiação das associações, dos clubes e dos praticantes 

bem como a taxa de inscrição em campeonatos e as taxas de organização; 

capítulo 5 – Regime Disciplinar; capítulo 6 – Protestos e Recursos e por fim o 

capítulo 7 relativo às Disposições Finais. 

 

 

3.3 Contexto funcional 

 

3.3.1 Organigrama estrutural da FPN 

 

A estrutura organizacional atual da FPN é apresentada na Figura 3, na 

qual é possível identificar, pelo retângulo assinalado com uma seta, os 

elementos que fazem parte do departamento de marketing e comunicação, Dr. 

Tiago Mogadouro e Dr. Joaquim Sousa, sendo que o segundo realiza o papel 

de assessor de imprensa. A juntar a estes, que se encontram a tempo inteiro, 
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temos a ajuda e presença de um designer em tempo parcial, Dr. Fábio 

Figueira, que realiza todos os layouts, banners, cartazes, panfletos, entre 

outros documentos necessários para promoção e divulgação da modalidade.  

Neste organigrama é de realçar que toda a estrutura diretiva, com a 

exceção do vice-presidente, Sr. Manuel Freitas de Oliveira, se encontram a 

trabalhar de forma voluntária na FPN, neste grupo inclui-se também o 

Presidente, Prof. Doutor António Silva que junta a este cargo o de Vice- Reitor 

da Universidade de Trás os Montes e Alto Douro. 

  

a) Constituição e funções 

 

Relativamente à constituição estrutural da FPN temos, como é possível 

de verificar pela análise da Figura 3, 17 pessoas na direção, 15 pessoas no 

setor técnico desportivo e 18 pessoas no setor técnico administrativo.  

Na direção temos, no cargo superior, o Presidente, Prof. Doutor António 

Silva, sete vice-presidentes e nove diretores, a saber: 

 

Vice-presidentes: 

 Manuel Freitas de Oliveira cujas funções passam pela 

coordenação executiva, apoio à tesouraria e contabilidade, apoio ao setor 

administrativo e responsável dos recursos humanos; 

 Carolina Ribeiro, responsável de arbitragem e formação dos 

mesmos; 

 José Miranda, responsável pelas parcerias estratégicas, pelos 

equipamentos e logística dos mesmos, pela área comercial, pela realização de 

protocolos e também pela organização de eventos; 

 António Raposo que exerce as suas funções na formação dos 

agentes desportivos, no controlo e qualificação dos quadros técnicos e na 

representatividade institucional; 

 Rui Sardinha, tem como funções o suporte à tomada de decisão, 

coordenação técnica e é diretamente responsável pelo alto rendimento 

desportivo; 
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 José Sacadura, responsável pela coordenação e identificação das 

seleções nacionais de NP, NS e AA, responsável pelos centros de treino de 

alto rendimento desportivo e também exerce funções na representatividade 

institucional; 

 Gonçalo Rodrigues, cujas funções estão relacionadas 

exclusivamente à disciplina de PA. 

 

Diretores: 

 Péricles Ortins exerce funções no desenvolvimento regional e 

insular e tem responsabilidades na coesão associativa; 

 Daniel Marinho trabalha diretamente no controlo e avaliação 

funcional dos praticantes e tem ligação ao Sistema Científico e Tecnológico. 

 Luís Monteiro e Duarte Mourão, ambos relacionados com a 

disciplina de NP, o primeiro exerce funções na alta competição, no 

estabelecimento de parcerias e na realização de estratégias enquanto o 

segundo exerce as suas funções nas seleções jovens da disciplina; 

 Nuno Crespo e Daniel Viegas, as suas funções passam pelo 

enquadramento master, pelas AA e pela criação de novas oportunidades; 

 Gabriela Cierco, diretamente ligada à NS é responsável pelo 

estabelecimento de protocolos e pela organização de eventos; 

 Raul Mogadouro e Rui Moreira realizam funções apenas no PA e 

nas seleções nacionais dessa disciplina.  

 

Relativamente ao setor técnico desportivo temos: 

 Responsáveis pela formação - Bruno Freitas e Isabel Lavinha; 

 Diretor Técnico Nacional (DTN) diretamente ligado à NP, AA e 

masters – José Manuel Borges o qual tem como adjuntos: 

 Alexandre Dias para AA e para o programa nacional 

absoluto; 

 Bruno Freitas para o programa júnior de NP, o qual 

acumula estas funções às já referidas anteriormente para a 

formação;  
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 Joana Reis para o programa pré-júnior de NP; 

 Júlio Bordja; 

 Nuno Dias para o programa de masters; 

 Diretora Técnica Nacional de NS - Marta Martins;  

 DTN de PA - Miguel Pires o qual tem como adjuntos: 

 Lajos Lorincz, selecionador masculino; 

 Paulo Marques, treinador das seleções masculinas; 

 Miguel Pires, selecionador feminino; 

 Alexandra Chatillon e José Firmino, treinadores das 

seleções femininas; 

 Pedro Brandão que exerce funções como secretário 

técnico a todos os treinadores, selecionadores e ao DTN 

de PA. 

 

Por último, no setor técnico administrativo temos: 

 Uma secretária permanente, normalmente designada como “braço 

direito do presidente”, Custódia Coroa; 

 Como colaboradores/administrativos temos o André Batalha, a 

Fernanda Félix, a Mafalda Nobre, a Luísa Garabito, a Rita Alves e o José Luís; 

 No apoio técnico institucional temos o João Campos; 

 Como responsável pela operacionalização dos eventos está o 

Nuno Dias (já referido anteriormente como responsável dos programas de 

masters); 

 No departamento da tesouraria e contabilidade temos a Paula 

Neves, o José Carreira e a Marta Bastos, esta última desempenhando o 

trabalho de Técnico Oficial de Contas (TOC) 

 No setor jurídico, no início do período de estágio da estagiária, a 

responsável era a Dr.ª Margarida Dias Ferreira que a partir de abril de 2014 foi 

substituída pelo Dr. José Almeida; 

 O DMC, já referido várias vezes anteriormente uma vez que foi 

onde teve lugar este estágio, tem como responsável de marketing o Dr. Tiago 
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Mogadouro e como assessor de imprensa o Dr. Joaquim Sousa sendo o apoio 

estatístico e informático realizado pelo Eduardo Miranda; 

 Como responsável informático de toda a federação tínhamos, até 

meados de abril de 2014, o Filipe Pereira. 

 

Outra saída importante da FPN foi a saída do Nuno Dias, que exercia 

funções no programa de masters e era responsável pela operacionalização dos 

eventos. Esta saída deveu-se simplesmente à existência de outra oportunidade 

de trabalho melhor, a ocupação do cargo de Diretor Técnico da seleção 

nacional de triatlo. 
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Figura 3: Organigrama estrutural da FPN  
Fonte: Retirado de Silva (2012-2016) 
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b) Departamento de marketing e comunicação 

 

Relativamente a este departamento, o qual já foi inúmeras vezes referido 

durante este relatório, e com o intuito de conseguir perceber o seu 

funcionamento de um ponto de vista interno, isto é, a quem se reportam as 

pessoas que o constituem, quem valida as ações e a quem devem ser 

transmitidas todas as informações relevantes, e também com o objetivo de 

perceber com que ajudas conta este departamento, ou seja, quem suporta e 

apoia os resultados, os documentos e as ações elaborados por este 

departamento em específico. 

Para isso, foi realizada a Figura 4, apresentada de seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Estrutura organizacional do DMC. 

 

 É então possível de verificar que tudo o que é realizado neste 

departamento em especifico deverá ser reportado ao vice-presidente (José 

Miranda) que, tal como já foi anteriormente referido é o responsável pelas 
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parcerias estratégicas, pelos equipamentos e logística dos mesmos, pela área 

comercial, pela realização de protocolos e também pela organização de 

eventos. Como ajudas fundamentais temos o apoio estatístico e informático do 

Eduardo Miranda e do Filipe Pereira. Este último elemento neste momento já 

não se encontra a trabalhar para a FPN uma vez que acumulava funções com 

o apoio informático da ANNP o que não lhe deixava, por vezes, cumprir 

determinados prazos de entrega de trabalhos atempadamente, como por 

exemplo a realização do website da FPN cujo prazo era fins de outubro de 

2013 e só foi terminado em março de 2014. 

 Relativamente ao designer, Dr. Fábio Figueira, que mesmo não fazendo 

parte da estrutura mais formal da federação, pois encontra-se a trabalhar em 

tempo parcial, é fundamental para o trabalho deste departamento em 

específico uma vez que realiza toda a parte de design de produto, conteúdo e 

informação que posteriormente será transmitida para o público, como cartazes, 

vídeos, banners informativos, entre outros. 

 

 

3.3.2 Recursos materiais 

 

a) Instalações físicas 

 

Tal como já foi anteriormente mencionado a sede da FPN está 

localizada em Oeiras, na Moradia do Complexo do Jamor, Estrada da Costa. É 

nesta moradia que se encontram a trabalhar a maior parte dos funcionários da 

federação, desde o pessoal administrativo aos diretores. Apesar disso esta 

moradia foi cedida pela Câmara Municipal de Oeiras, não sendo por isso 

propriedade da FPN. 

Com a nova presidência, a partir de fevereiro de 2013, mudanças 

aconteceram, em primeiro lugar o presidente da federação, devido à sua 

situação profissional já mencionada em capítulos anteriores, não trabalharia 

presencialmente a partir da sede da federação delegando as responsabilidades 

de decisão ao vice-presidente Manuel Freitas de Oliveira, o qual na ausência 
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ou impossibilidade de resposta do presidente tinha autoridade e a 

responsabilidade de tomar as decisões finais sobre qualquer assunto. E 

segundo existiu a necessidade de criação de um novo departamento, o 

departamento de marketing e comunicação, que não existia na direção anterior, 

mas uma vez que os elementos escolhidos para o integrar residiam no Porto, o 

local físico do mesmo foi colocado nesta cidade num escritório cedido pela 

ANNP nas instalações do IPDJ. 

Relativamente ao Centro de Alto Rendimento de Rio Maior, mais 

propriamente em relação ao seu complexo de piscinas, este funciona “em 

parceria com o Instituto do Desporto de Portugal, IP e a Federação Portuguesa 

de Natação, criando-se um conjunto de equipamentos  e valências de suporte à 

preparação dos atletas das Seleções Nacionais Portuguesas de Natação” 

(C.M.R.M, 2011). Existe também, mais recentemente, o Centro de Alto 

Rendimento de Montemor-o-Velho que é da responsabilidade da Câmara 

Municipal deste conselho e tem instalações preparadas para receber a prática 

dos seguintes desportos, canoagem, remo, natação de águas abertas e triatlo. 

 

b) Piscinas homologadas 

 

 Para a realização de competições cuja organização é da 

responsabilidade da FPN e, por isso, de carácter nacional ou internacional, 

estas só podem ser realizadas nos complexos municipais de piscinas cujo 

projeto de construção seja aprovado pela própria federação, o que quer dizer 

que só as piscinas cujas dimensões correspondem às exigidas pelo 

regulamento oficial sobre este assunto têm a possibilidade de serem escolhidas 

para a realização de competições no local. Qualquer complexo que seja 

aprovado pela FPN, aquando do pedido para realização de uma competição 

nas suas instalações não o pode recusar uma vez que, a partir do momento em 

que é aprovado para construção a federação, a qualquer momento, pode exigir 

que estas cedam as instalações para a realização de uma competição, apesar 

de a manutenção das piscinas ficar a cargo da entidade que a quer construir e 

nada ter a ver com a FPN. 
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 É de interesse comum, principalmente da FPN, e está escrito na lei, a 

necessidade de existir um documento onde seja possível saber ao certo 

quantas instalações desportivas e complexos desportivos existem no nosso 

país em funcionamento bem como apresentar o número dos “espaços naturais 

de recreio e desporto; os hábitos desportivos; a condição física das pessoas” 

entre outros aspetos. Esse documento é designado de Carta Desportiva 

Nacional e encontra-se regulamentada no Artigo 9º da Lei n.º 5/2007, de 16 de 

janeiro, Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto. 

 Contudo, apesar da importância deste documento só em fevereiro de 

2014 foi assinado o protocolo da sua homologação pelo Secretário de Estado 

do Desporto e da Juventude, Emídio Guerreiro, tendo este referido que esta 

base de dados apenas deverá estar concluída até ao final de 2015 e por isso 

ainda não conseguimos saber ao certo as piscinas existentes no país. A não 

existência deste documento durante todos estes anos é de certa forma 

prejudicial para o desenvolvimento, não só desta modalidade desportiva, como 

de todas as outras e do próprio desporto nacional uma vez que não existe uma 

ideia objetiva e concreta da quantidade de infraestruturas desportivas. 

 

 

3.4 Contexto organizativo 

 

3.4.1 Plano anual de atividades 

 

O plano anual de atividades de seguida apresentado para cada 

disciplina pode ser consultado no website da FPN através da seguinte 

hiperligação: http://www.fpnatacao.pt/. A ordem de apresentação das 

disciplinas é segundo ordem alfabética, não existindo qualquer outra razão 

para a ordem apresentada. 

É de certa forma importante contextualizar as pessoas a nível das 

atividades programadas para as diferentes disciplinas a partir do momento que 

a estagiária iniciou o seu período de estágio no sentido de tentar perceber 

http://www.fpnatacao.pt/
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algumas das atividades que irão ser descritas no capítulo referente à realização 

da prática profissional. 

 

a) Águas abertas 

 

 Na disciplina de Águas Abertas (AA) realizaram-se as seguintes 

competições nacionais entre março de 2014 e agosto de 2014 (Quadro 11). 

 

Quadro 11: Calendário competitivo de AA para a época 2013/2014 

Fonte: Retirado do Regulamento de Competições Nacionais FPN de AA 2013/2014 (FPN, 
2013a). 
 

 

 Estas competições apresentadas são apenas as competições a nível 

nacional e por isso a organização das mesmas é da responsabilidade da FPN, 

daí a referencia às mesmas. Para além destas competições, a FPN e a 

Câmara Municipal de Setúbal em colaboração com a FINA, vão ainda 

assegurar a realização de uma etapa do circuito mundial de Maratonas 

Aquáticas FINA a 28 de junho de 2014. 

 

b) Masters 

 

 Na disciplina de Masters realizaram-se as seguintes competições 

nacionais entre novembro de 2013 e agosto de 2014 (Quadro 12). 
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Quadro 12: Calendário competitivo de Masters 2013/2014 

 

Fonte: Retirado do Regulamento de Competições Nacionais FPN de Masters 2013/2014 (FPN, 
2013b). 

 

 Como é possível verificar as competições agendadas para a 

presente época desportiva, para a disciplina de Masters, integram apenas 

competições de NP e de AA. 

 

c) Natação pura 

 

 Na disciplina de NP realizaram-se as seguintes competições 

nacionais entre novembro de 2013 e agosto de 2014 (Quadro 13). 
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Quadro 13: Calendário competitivo de NP 2013/2014 

Fonte: Retirado do Regulamento de Competições Nacionais FPN de NP 2013/2014 (FPN, 
2013c) 
 

 É possível verificar pela análise do quadro que existem provas 

regionais e zonais cuja organização também é da responsabilidade da FPN, 

ainda que com a cooperação de algumas associações territoriais. 

 

d) Natação sincronizada 

 

 Na disciplina de NS realizaram-se as seguintes competições 

nacionais entre abril de 2014 e julho de 2014 (Quadro 14). 
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Quadro 14: Calendário competitivo de NS 2013/2014 

Fonte: Retirado do Regulamento de Competições Nacionais FPN de NS 2013/2014 (FPN, 

2013d) 
 

 Uma vez que esta modalidade apresenta um número muito reduzido 

de praticantes as competições nacionais organizadas não são muitas, existindo 

apenas uma no inverno e outra no verão. 

 

e) Pólo aquático 

 

 Na disciplina de PA as competições nacionais são definidas de 

forma diferente, uma vez que dentro de todas as outras disciplinas esta é a que 

tem os regulamentos mais rígidos e específicos. Por ser um jogo coletivo 

apresenta determinadas especificidades, como por exemplo relativamente aos 

castigos dos jogadores ou às atas que têm de ser realizadas após a 

competição, que as outras disciplinas não têm. Para além de tudo isto a 

organização tem necessariamente de ser diferente pois o título de campeão 

nacional não é definido apenas numa competição como na NP, é necessário 

existirem várias eliminatórias entre os clubes em dias diferentes para que após 

todas as equipas se terem defrontado entre si seja encontrado o campeão.  

 Por isso mesmo a FPN apenas apresenta anualmente a lista de 

competições que poderão ser organizadas por esta entidade não apresentando 

inicialmente nenhuma data específica, a lista é a seguinte: 

 Campeonatos Nacionais Seniores Femininos e Masculinos 

 Campeonatos Nacionais Juniores Femininos e Masculinos 

 Campeonatos Nacionais Juvenis Femininos e Masculinos 

 Campeonatos Nacionais Infantis Femininos e Masculinos 

 Taça de Portugal Feminina e Masculina 

 Supertaça Feminina e Masculina 
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3.5 Contexto económico e financeiro 

 

 A instabilidade económica sentida no país afeta todas as áreas de 

atividade e uma vez que existem áreas nas quais é praticamente impossível 

realizarem-se cortes orçamentais, e não sendo o desporto uma dessas áreas, é 

quase inevitável que dentro desta instituição não se pense num futuro difícil e 

de certa forma incerto para o desenvolvimento das diversas atividades. É por 

isso mesmo que a FPN, nos seus planos de orçamento, assume que nos anos 

de 2013 e 2014 será necessário um esforço acrescido em termos de gestão 

dos recursos. 

 Para analisar o Plano Orçamental da FPN relativamente á época 

desportiva 2013/2014 analisamos o documento presente no website da 

federação cujo título é “Plano e Orçamento 2014”, este documento, tal como é 

dito na introdução do mesmo, “é o primeiro verdadeiro documento programático 

da natação portuguesa da responsabilidade da nova direção” (FPN, 2014b). 

 

 

3.5.1 Rendimentos 

 

Rendimentos são aumentos nos benefícios económicos durante o 

período contabilístico estabelecido na forma de influxos, aumentos de ativos ou 

diminuições de passivos, que resultem em aumentos no capital próprio. 

Relativamente aos rendimentos da FPN para a época desportiva 

2013/2014 estes encontram-se descritos na Figura 5. 
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Figura 5: Rendimentos FPN  
[Fonte: Retirado do Plano e Orçamento 2014 (FPN, 2014b)] 

 

 Uma vez que as atividades do estágio foram realizadas no DMC, como 

já foi referido anteriormente, os rendimentos mais importantes de referir são os 

arrecadados pela publicidade, que analisados de uma forma geral se percebe 

serem um montante quase insignificante (representando à volta de 2% do total 

dos rendimentos). Contudo, a maior parte dos rendimentos conseguidos são 

através dos recebidos pelo “Estado e Outros Entes Públicos”, que neste caso 

se encontra representado do IPDJ. Aqueles que mais diretamente entram para 

a atividade do departamento em cima referido são os rendimentos direcionados 

para os eventos. 
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3.5.2 Gastos 

 

Gastos são sacrifícios financeiros que uma organização tem de suportar 

a fim de atingir os seus objetivos, que podem ser utilizados na obtenção direta 

de um produto ou serviço ou na obtenção de outros bens ou serviços a serem 

respetivamente fornecidos ou prestados. Relativamente aos gastos da FPN 

para a época desportiva 2013/2014 estes são os descritos na Figura 6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Gastos FPN  
[Fonte: Retirado do Plano e Orçamento 2014 (FPN, 2014b)] 
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 Os gastos que mais diretamente se relacionam com este departamento 

são os gastos com as remunerações, com a publicidade, com a comunicação e 

com as deslocações e estadias pois em todas as atividades desenvolvidas pela 

federação têm de estar presente (sempre que possível) o assessor de 

imprensa e um fotógrafo, que por vezes é o Dr. Tiago Mogadouro e outras 

vezes é um fotógrafo externo contratado apenas para este fim. Outra 

despesa/gasto ligada ao departamento, mas que não se encontra diretamente 

relacionada com as atividades desenvolvidas por este, é em relação à renda do 

espaço. Este encargo fixo por parte da FPN poderia não existir se o DMC se 

encontrasse localizado na sede da própria federação. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Realização da prática profissional 
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4. Realização da prática profissional 
 

Neste capítulo serão descritas e aprofundadas as atividades que foram 

desenvolvidas ao longo do período de estágio. De forma a evidenciar as mais 

importantes serão apresentadas individualmente o PM da FPN, o Plano de 

Comunicação para a etapa mundial de águas abertas em Setúbal, o Campo de 

Férias de Verão FPN e, por fim, o PE da FPN para 2014-2024. As outras 

atividades desenvolvidas serão apresentadas no subcapítulo designado de 

“Atividades pontuais” e que são a Campanha de Natal, “Abraçada”, a 

deslocação a competições, a tradução dos relatórios mensais de atividades 

para a Federação Internacional de Natação (FINA) e para a Liga Europeia de 

Natação (LEN) e as atualizações do website da federação. 

Uma vez que este capítulo refere exatamente o que foi realizado durante 

o estágio, e no sentido de simplificar e contextualizar o leitor, são primeiro 

apresentados os momentos despendidos em trabalhos para as atividades 

referidas anteriormente. Começamos pelo mês de novembro (Quadro 15) e 

terminamos no mês de abril (Quadro 20). Após a apresentação esquemática 

das tarefas mensais será realizada a descrição pormenorizada das atividades. 

 
Quadro 15: Atividades desenvolvidas no mês de novembro 

novembro 

Dias 1 4 a 8 11 a 15 18 a 22 25 a 29 

Adaptação 1 a 8  

Plano MKT 1 a 29 

Campo de férias  12 a 20  

Campanha de Natal  15 a 29 

  

Neste mês, a primeira semana foi de adaptação, integração e 

conhecimento dos procedimentos necessários e realizados quer no 

departamento como um pouco por toda a organização interna da federação. 

 Foi criado um correio eletrónico institucional da estagiária 

(alexandra.oliveira@fpnatacao.pt) por parte do técnico de informática, por onde 

deveriam ser realizados os contactos entre esta e todos os elementos da 
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federação, qualquer que fosse o assunto a ser tratado. Durante este mês foram 

também iniciados os trabalhos no PM, no Campo de Férias de Verão da FPN e 

na Campanha de Natal. 

 Relativamente ao mês de dezembro (Quadro 16) atividades como a 

Campanha de Natal e o PM tiveram continuidade e atividades como o PE 

iniciaram-se.  

 

Quadro 16: Atividades desenvolvidas no mês de dezembro 

dezembro 

Dias 2 a 6 9 a 13 16 a 20 23 a 27 30 e 31 

“Abraçada” 2 a 22  

Plano de marketing 2 a 18  

Plano estratégico  18 a 31 

Reportagem fotográfica  28 
 

Reuniões com a direção   

 
 

Relativamente às atividades que terminaram no mês de dezembro estas 

foram a “Abraçada”, que culminou num evento realizado durante uma 

competição de NP no dia 22 deste mês e o PM que terminou, embora não 

tenha ficado concluído, no dia 18 de dezembro durante uma reunião com o 

presidente (linha vertical apresentada na linha designada de “reuniões com a 

direção”) onde este referiu a substituição deste trabalho pela elaboração do PE 

da FPN 2014-2024.  

 O novo ano começou e as tarefas continuaram (Quadro 17).  

 

Quadro 17: Atividades desenvolvidas no mês de janeiro 

janeiro 

Dias 1 a 3 6 a 10 13 a 17 20 a 24 27 a 31 

Plano estratégico 1 a 31 

Atualização do website 

 

14 a 17  

Tradução Relatórios 
Mensais 

14 a 31 
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 O PE teve a sua continuação, começando a existir contacto presencial 

com a Dr.ª Cristiana Rego, isto é, deslocações semanais a Vila Real por parte 

do Dr. Tiago Mogadouro e pela estagiária. Outras tarefas foram realizadas 

como por exemplo assistência na atualização da informação do website da 

federação ou ajuda na tradução dos relatórios mensais das atividades da 

federação que seriam depois enviados para a FINA e para a LEN, entidades 

internacionais responsáveis pela realização de competições, regulamentação, 

acompanhamento e promoção da natação a nível mundial e europeu 

respetivamente. 

 Relativamente ao mês de fevereiro, foram focalizadas as atenções para 

o PE e para o Campo de Férias FPN de Verão (Quadro 18).  

 

Quadro 18: Atividades desenvolvidas no mês de fevereiro 

fevereiro 

Dias 3 a 7 10 a 14 17 a 21 24 a 28 

Reuniões  13  

Plano estratégico 3 a 28 

Campo de Férias  17 a 28 

  

 Foi realizada também uma reunião via skype que teve como objetivo a 

coordenação das atividades do plano estratégico e transmissão de outras 

informações, como por exemplo o esclarecimento acerca de como devem 

funcionar as relações entre os departamentos. 

 No mês de março, relativamente ao de fevereiro, apenas se acrescentou 

no final do mês o início da realização do plano de comunicação para uma prova 

de AA (Quadro 19).  

 

Quadro 19: Atividades desenvolvidas no mês de março 
março 

Dias 3 a 7 10 a 14 17 a 21 24 a 28 31 

Campo de Férias 3 a 7  

Plano estratégico 3 a 31 

Plano de Comunicação  26 a 31 
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 A prova de AA realizou-se a 28 de junho de 2014 em Setúbal. Esta 

prova corresponde a uma etapa mundial da disciplina em questão e, por isso, 

foi alvo de grande mediatização e afluência de praticantes, amantes e 

espectadores da modalidade. As datas dedicadas a cada uma das atividades 

mencionadas encontram-se descritas no Quadro 19. 

 O último mês de estágio foi dedicado às atividades apresentadas no 

Quadro 20.  

 

Quadro 20: Atividades desenvolvidas no mês de abril 

abril 

Dias 1 a 4 7 a 11 14 a 18 21 a 25 28 a 30 

Reportagem fotográfica  4 a 6  

Campo de Férias  14 a 18  … 

Plano de Comunicação  23 e 24  

Plano estratégico 1 a 30 

 

Foi um mês bastante sobrecarregado onde o grande objetivo era 

conseguir concluir todas as atividades propostas no início do estágio. Para 

além das atividades que já se tinham iniciado em meses anteriores ainda se 

acrescentou a deslocação a uma competição de três dias onde a estagiária 

teve como principal função a reportagem fotográfica do mesmo. 

 Passa-se agora à apresentação detalhada de cada atividade, 

começando pela descrição do PM, seguido do Plano de Comunicação para o 

Mass Event Setúbal 2014 e do PE da FPN 2014-2024. Para terminar este 

capítulo referem-se ainda as outras atividades presentes nos quadros 

anteriores, como a campanha “Abraçada”, as traduções dos relatórios 

mensais, atualizações do website e as reportagens fotográficas, todas elas 

englobadas num subcapítulo designado de “Atividades pontuais”. 
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4.1 Plano de marketing 

  

 A realização deste plano foi iniciada no princípio do estágio e, como já 

foi referido, não teve conclusão pois foi interrompido e substituído pela 

realização do PE, daí que alguns aspetos que normalmente se referem e 

aprofundam num PM não estejam desenvolvidos ou terminados no documento 

que se apresenta de seguida. 

 Este documento engloba então uma primeira descrição da federação, a 

qual abrange a identificação de uma visão, de uma missão, dos objetivos 

gerais e específicos da entidade e da origem e estado atual da mesma.  

  De seguida apresenta-se uma análise dos fatores políticos, económicos, 

sociais, tecnológicos, ambientais e legais (PESTAL em português ou mais 

comummente designada de PESTEL em inglês) a qual não foi concluída 

ficando em falta a análise dos fatores ambientais. Na teoria esta análise é 

seguida pela realização da análise das forças e fraquezas e das oportunidades 

e das ameaças (FFOA em português ou, a sigla mais utilizada, SWOT em 

inglês).  

 Posteriormente realizou-se uma análise dos praticantes da modalidade 

nas suas diversas disciplinas e categorias etárias. Esta análise foi realizada de 

acordo, mais uma vez, com o Relatório e Contas da Atividade FPN de 2012. 

Foi utilizado o relatório de 2012 uma vez que na altura de realização do PM o 

relatório de 2013 não se encontrava disponível para consulta. 

 Por último, foram realizados o Plano de ação e o Plano de comunicação. 

O primeiro seria então uma sucessão de ações que o DMC se propunha 

realizar para fazer cumprir os objetivos traçados no início do documento. Por 

sua vez, o segundo, seria a identificação das estratégias de comunicação que 

este departamento se propunha realizar nas diferentes plataformas eletrónicas 

que a federação possui, website, facebook, instagram, twitter e caso se 

implementasse a FPN TV. 
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4.1.1 Visão 

  

 A visão foi realizada de raiz pela estagiária e foi redigida na tentativa de 

criar uma visão clara, abrangente e detalhada mas que ao mesmo tempo fosse 

desafiadora e inspiradora para a própria entidade. Tendo em conta estas 

características e sabendo tudo o que uma visão de uma organização deve 

representar, ou seja, sabendo que a visão caracteriza e retrata a vocação da 

organização, a visão final encontrada foi a apresentada de seguida. 

 

Tornar a prática da Natação portuguesa, nas suas diversas 

disciplinas, uma atividade reconhecida e valorizada a nível 

nacional e internacional. 

 
 

4.1.2 Missão 

 

Relativamente à missão, esta já se encontrava redigida no facebook da 

federação mas uma vez que era quase literalmente o que estava escrito nos 

estatutos da federação apenas foram alterados alguns aspetos mantendo 

quase por completo o conteúdo da mesma. O resultado final encontra-se a 

seguir apresentado. 

 

Promover, regulamentar e dirigir a nível nacional o ensino e 

a prática da Natação, nas suas diversas disciplinas 

organizando campeonatos nacionais e estabelecendo relações 

com as demais federações, nacionais e estrangeiras, 

defendendo sempre os princípios fundamentais da ética 

desportiva, contribuindo assim para o desenvolvimento mundial 

da modalidade. 
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4.1.3 Objetivos 

 

Os objetivos apresentados de seguida, por não se esperar que a 

execução do PM fosse interrompida a meio, estão redigidos de forma 

superficial uma vez que não foi possível finalizar a sua análise e ponderação. 

Contudo, é apresentado um objetivo geral e dois objetivos específicos. 

 

Geral: Organização e/ou promoção e divulgação das 

competições nacionais que se irão realizar ao longo da época 

desportiva nas disciplinas de Natação Pura, Pólo Aquático, 

Águas Abertas, Natação Sincronizada e Masters bem como 

qualquer outro evento anual ou esporádico cuja organização 

seja da responsabilidade da FPN, como campanhas solidárias 

ou campos de férias desportivos. 

Específico: Aumentar o número de filiados em 50% até ao 

final da época desportiva; Atingir os 10 mil gostos na página do 

facebook até ao final da época desportiva;  

 

 

4.1.4 Origem e atualidade 

 

 Toda a informação contida neste subcapítulo foi realizada tendo em 

conta as informações encontradas nos documentos presentes no website da 

FPN, quer relativamente à história propriamente dita como em relação aos 

dados estatísticos que se podem encontrar nos “relatórios e contas”. Estes 

relatórios com dados estatísticos são realizados anualmente por elementos da 

federação com o objetivo de conseguirem acompanhar os aumentos ou as 

diminuições relativamente ao número de praticantes, treinadores, dirigentes, 

clubes, associações, árbitros, entre outros. 

 

Foi em 1930 que se fundou a FPN que, até aos dias de hoje, é a 

entidade coordenadora da prática desportiva da natação em Portugal, 

federando vários clubes e associações e promovendo o ensino e a prática da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nata%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
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natação nas suas diversas disciplinas: NP, PA, NS, AA e Masters. Para além 

disto apoia o desporto escolar e os atletas olímpicos, sendo também a única 

responsável pela homologação dos recordes e a manutenção dos rankings 

nacionais.  

 A sede da FPN está localizada na Moradia do Complexo do Jamor, 

Estrada da Costa, 1495-688 Cruz Quebrada-Dafundo, tendo o seu DMC um 

escritório nas instalações da ANNP no Porto. Além destas localizações mais 

físicas apresenta também um sítio na internet (www.fpnatacao.pt), uma ligação 

ao facebook (https://www.facebook.com/fpnatacao1930), ao instagram 

(http://instagram.com/fpnatacao) e ao twitter (https://twitter.com/fpnatacao). 

Os órgãos sociais da federação estão representados de seguida (Figura 

7). 

 

Figura 7: Órgãos Sociais da FPN  

Fonte: Adaptado de Silva (2012-2016, p. 16) 

 

http://www.fpnatacao.pt/
https://www.facebook.com/fpnatacao1930
http://instagram.com/fpnatacao
https://twitter.com/fpnatacao
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Para além destes existe, como já referi anteriormente, o DMC que é 

constituído pelo Dr. Tiago Mogadouro, responsável de marketing, Dr. Joaquim 

Sousa, assessor de imprensa e Dr. Fábio Figueira, designer. 

No que toca ao número de associações filiadas na federação, e de 

acordo com os dados do Relatório e Contas FPN de 2012, existem 13 

associações de natação distribuídas por todo o território continental e ilhas, as 

quais englobam no total 308 clubes diferentes. A Associação de Natação de 

Lisboa com 68 clubes é a associação com um maior número de clubes filiados, 

seguida pela Associação de Natação de Aveiro com 35 e a pela ANNP com 34. 

 Relativamente ao número de licenças no ano de 2012 e de acordo com 

os dados do mesmo relatório utilizado na colheita dos dados acima referidos, 

na disciplina da NP existiram um total de 7734 licenças, na disciplina do PA 

existiram 1507 licenças, na NS foram 349 licenças, nas AA foram 895 licenças 

e nos Masters 747. Em todas as disciplinas há uma predominância de licenças 

do sexo masculino excetuando obviamente a disciplina de NS que é uma 

disciplina exclusivamente praticada por atletas do sexo feminino. Já relativo ao 

número de licenças de dirigentes desportivos, técnicos e árbitros estes são, 

respetivamente de 597, 465 e 807, apenas havendo predominância do sexo 

feminino na categoria dos árbitros pois na disciplina de NP e na de NS existe 

um número maior de árbitros do sexo feminino. 

  Quanto ao número de praticantes desportivos das diferentes disciplinas 

da natação, estes números correspondem exatamente ao número de licenças 

respetivo, isto é, na NP existiram em 2012 7734 licenças o que corresponde a 

7734 praticantes, no PA existiram 1507 licenças e 1507 praticantes e assim 

sucessivamente para as restantes. 
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4.1.5 Análise dos fatores Políticos, Económicos, Sociais, 

Tecnológicos, Ambientais e Legais (PESTEL) 

 

a) Identificação e impacto dos fatores políticos e económicos 

 

 O corte de 9% proposto pelo Orçamento de Estado retificativo em maio 

deste ano e o corte de 22% no financiamento à alta competição em novembro 

deste ano trouxeram grandes complicações para todas as federações e 

entidades desportivas afetando várias competições e todos os escalões etários, 

uma vez que desde 2010 que o Estado tem vindo a efetuar cortes no 

orçamento que já rondam neste momento os 40%. Isto traduz-se, por exemplo, 

do ano de 2010 para o ano de 2011, e segundo os dados estatísticos 

consultados numa diminuição de financiamento à FPN de 221450 €. 

 Dada a forte crise económica que afeta o nosso pais, e que se reflete 

num crescimento económico negativo e elevadas taxas de juro junto da banca, 

as consequências para o desenvolvimento das atividades que se pretendem 

desenvolver são fortemente afetadas pelos graves constrangimentos 

financeiros. 

Toda esta instabilidade política e económica vivida no nosso país, não 

só em volta do setor desportivo como em volta de todos os setores de 

atividade, são prejudiciais e afetam bastante uma organização como a FPN.  

 

 

b) Identificação e impacto dos fatores sociais 

 

 Independentemente das contrariedades anteriormente referidas para a 

análise dos fatores políticos e económicos, a sociedade de hoje em dia têm 

uma preocupação cada vez maior com a saúde e com a prática de atividade 

física, o que pode vir a ser favorável para a FPN se soubermos como 

aproveitar este fator muito importante.  

Uma vez que o número de nascimentos é cada vez menor, facto que se 

encontra relacionado com o poder económico das famílias de hoje em dia, a 

FPN têm de ter em conta que cada vez mais somos uma população de faixas 
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etárias mais avançadas podendo realizar-se atividades mais destinadas a este 

público, não descuidando obviamente os mais jovens que serão a nossa base 

para o futuro.  

 
 

c) Identificação e impacto dos fatores tecnológicos 

 

 Hoje em dia a tecnologia tornou-se uma ferramenta fundamental ao 

desenvolvimento da população não só nacional como mundial, sendo a internet 

o veículo principal de transmissão de informação mundial. 

Novamente utilizando os dados estatísticos presentes no website 

www.pordata.pt, é notório o crescimento de assinantes no acesso à internet 

nos últimos anos. Desde há 4 anos para cá que o número de indivíduos 

aumentou em cerca de 350 mil. É possível saber também a percentagem de 

indivíduos que utilizam o computador por grupo etário, que na faixa dos 16 aos 

24 é de 97,9% e nas faixa dos 25 aos 34 é de 94,0%, e a percentagem de 

indivíduos que utilizam a internet também por grupo etário e nas mesmas 

faixas etárias é respetivamente de 98,0% e 92,2%. Estes dados são de elevado 

valor para a FPN uma vez que esta federação tem vários locais na internet 

onde constantemente atualiza a informação sobre a modalidade e as diversas 

disciplinas que contempla bem como dá a conhecer através delas os eventos 

que possa estar a realizar para participação do público em geral. 

 
 

d) Identificação e impacto dos fatores legais 

 

 Em termos legais, a FPN tem o estatuto de utilidade pública desportiva e 

rege-se pelas condições estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 

de Dezembro. O estatuto de Utilidade Pública Desportiva confere a uma 

federação desportiva a competência para o exercício, em exclusivo, por 

modalidade ou conjunto de modalidades, de poderes regulamentares, 

disciplinares e outros de natureza pública, bem como a titularidade dos direitos 

e deveres especialmente previstos na lei. Este estatuto tem a validade de 4 

anos pelo que não se esperam mudanças a curto prazo em termos legais. 

http://www.pordata.pt/
http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/DL_248-B_2008.pdf
http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/DL_248-B_2008.pdf
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4.1.6 Análise das Forças e Fraquezas, Oportunidade e 

Ameaças (SWOT) 

 

Ao analisarmos o Quadro 21 verificamos que todos os campos se 

encontram preenchidos, contudo esta análise foi de certa forma superficial 

servindo de base para a realização da análise SWOT para o PE. 

 

Quadro 21: Análise SWOT para o PM 

Forças Fraquezas 

 Ao ter aderido às diferentes 

redes sociais, a Federação 

Portuguesa de Natação é capaz de 

chegar a um número mais elevado 

de pessoas, de faixas etárias 

variadas, e também espalhar a sua 

mensagem quer a nível nacional, 

quer a nível mundial; 

 Representar cinco disciplinas 

diferentes aumentando assim a 

possibilidade de diversidade nos 

eventos que pode realizar; 

 Pessoal com formação 

específica nas diferentes áreas 

onde atua; 

 Número reduzido de elementos no 

DMC para se poder enviar pessoas às 

competições. 

Oportunidades Ameaças 

 Associar-se a alguma cadeia 

privada de ginásios no sentido de 

trazer novos filiados que pratiquem 

qualquer atividade aquática 

(natação, hidroginástica, hidrobike); 

 Associar-se ao desporto 

universitário ou ao desporto 

 O estado económico onde o país se 

encontra atualmente é sem dúvida a 

maior ameaça que podemos encontrar, 

pois para além do poder de compra ser 

cada vez menor os investimentos que 

poderiam e deveriam ser realizados 

também têm necessariamente de 
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escolar; 

 Existência de novas modalidades 

aquáticas como por exemplo o 

waboba que no estrangeiro tem 

bastante procura e cá em Portugal 

é praticamente desconhecida, 

podendo então ser a FPN a 

organizadora de torneios ou 

demonstrações desta modalidade; 

 O clima do nosso país é um 

clima que no Verão nos possibilita 

organizar determinados eventos 

diferentes e divertidos tendo em 

conta as disciplinas englobadas na 

FPN; 

 

diminuir; 

 É notório e do conhecimento geral 

que cada vez mais a taxa de obesidade 

infantil aumenta o que impreterivelmente 

quer dizer que para além da má 

alimentação, a prática desportiva é cada 

vez menor nesta idades o que no nosso 

caso pode ser uma ameaça ao nosso 

sector de atividade uma vez que somo 

uma federação desportiva. 

 Em termos políticos, sabemos que 

devido à situação económica do país 

vários cortes tiveram de ser efetuados o 

que é bastante negativo; 

 Haver a possibilidade da prática da 

natação, neste caso concreto da natação 

pura, em instituições privadas que nada 

têm a ver com a FPN. 

 

 
 

4.1.7 Análise dos praticantes 

 

Para melhor entendermos quem são os nossos praticantes desportivos 

nas diversas disciplinas da modalidade de natação analisaremos os quadros a 

seguir apresentados referentes ao número de praticantes por disciplina e 

categoria. Esta análise será realizada tendo como base o Relatório e Contas 

2012: Estatísticas e Resultados (FPN, 2012). 

Na NP o número de praticantes por categoria divide-se da seguinte 

forma (Quadro 22): 
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Quadro 22: Praticantes por categoria na NP (PM) 

Categoria 
Idades 

Número de 

Praticantes 
Número de 

Praticantes total 
MASC FEM MASC  FEM  

 Cadetes B 10 9 1662  1257 2919  

 Cadetes A 11 10 423  469 892  

 Infantil B 12 11 413  399 812  

 Infantil A 13 12 353  350 703  

 Juvenil 14/15 13 319  316 879  

 Júnior 16/17 14/15 302  394 696  

Sénior 18 + 16 + 328  270 598  

Fonte: Adaptado de FPN (2012). 

 

No PA a distribuição é apresentada no Quadro 23. 

 

Quadro 23: Praticantes por categoria no PA (PM) 

Categoria 
Idades 

Número de 

Praticantes 
Número de 

Praticantes total 
MASC FEM MASC FEM 

Cadetes B 
Sub 13 

128 40 168 

Cadetes A 197 48 245 

Infantil Sub 15 210 43 253 

Juvenil Sub 17 165 38 203 

Júnior Sub 19 102 22 124 

Sénior 20 + 332 71 403 

Fonte: Adaptado de FPN (2012). 

 

Nas AA, o número de praticantes de acordo com a categoria é a 

seguinte (Quadro 24). 

 
Quadro 24: Praticantes por categoria nas AA (PM) 

Categoria 
 Número de Praticantes Número de Praticantes 

total  MASC FEM 

Infantil  99  99 

Juvenil  217 101 318 

Júnior  97 130 227 
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Sénior  157 94 251 

Fonte: Adaptado de FPN (2012). 

 

Na NS as praticantes dividem-se da seguinte forma (Quadro 25): 

 
Quadro 25: Praticantes por categoria na NS (PM) 

Categoria 

Número de 

Praticantes Número de Praticantes 

total 
FEM 

Infantil 125 125 

Juvenil 136 136 

Júnior 56 56 

Sénior 32 32 

Fonte: Adaptado de FPN (2012). 

 

Nos Masters, apesar de existirem várias categorias de idades, as 

estatísticas encontradas apenas apresentam uma única categoria geral, 

nadadores acima dos 25 anos de idades. Nesta englobam-se praticantes de 

NP, PA e AA (Quadro 26).  

  

Quadro 26: Praticantes por categoria nos Masters (PM) 

Fonte: Adaptado de FPN (2012). 

 
 

4.1.8 Plano de ação 

  

 Para que os objetivos anteriormente traçados consigam ser alcançados, 

propomos a realização das seguintes ações: 

 Elaboração de um novo website para a FPN;  

Categoria Idades 

Número de 

Praticantes Número de Praticantes total 

MASC FEM 

Master 25 + 501 246 747 
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 Utilização das diversas redes sociais na transmissão de notícias, 

imagens, e/ou vídeos “em direto” das várias competições/ 

acontecimentos relativos às disciplinas da natação; 

 Continuar a manter a colaboração com as revistas dos 

organismos internacionais dando a conhecer as atividades que se 

desenvolvem em Portugal; 

 Realização de eventos – Campanha de Solidariedade no Natal; 

Campanha nacional de incentivo à prática da natação; 

Campanhas de sensibilização por exemplo: prevenção de 

afogamentos, prevenção da obesidade …;  

 Campo de Férias de Verão FPN; 

 Loja online que estará integrada no site e que realizará a venda 

de merchandising de material FPN; 

 Criação da FPN TV; 

 Realização de acordos com canais de televisão ou empresas para 

a transmissão das competições; 

 Apoio na divulgação de competições regionais que estejam 

inseridas no calendário LEN / FINA; 

 Uniformizar o circuito de Verão de Águas Abertas; 

 Criação de um circuito nacional de voleibol de praia; 

 

 

4.1.9 Plano de comunicação 

 

O objetivo deste plano de comunicação é conseguirmos estabelecer um 

contacto direto com as pessoas interessadas na modalidade. Queremos tornar 

a FPN aberta ao exterior, focando a atenção nos atletas e treinadores. No 

Quadro 27 apresentamos o público-alvo, os objetivos e os conteúdos que 

vamos disponibilizar em cada uma das plataformas disponíveis bem como que 

critérios iremos utilizar para avaliar a estratégia que pretendemos seguir.  
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Quadro 27: Plano de comunicação por plataforma (PM) 

 Website Facebook Twitter  Instagram FPN TV 

Público - 

alvo 

Filiados, 

adeptos e 

média 

Filiados e adeptos 

Objetivos 
Institucional 

e média 
Personificação das atividades da FPN 

Conteúdos 

Notícias 

Links de 

notícias site 

FPN 

Resultados 

na hora 

Fotos de 

atletas/provas 
Entrevistas 

Fotos 

Vídeos e 

imagens 

promocionais 

Curiosidades 

e fator sobre 

provas ou 

atletas 

Fotos de 

bastidores 

Resumos 

de provas 

     

Vídeos 
Álbuns de 

fotografia 

Citações de 

entrevistas 

Fotos de 

arquivo 
Rúbricas 

      

Critérios 

de 

avaliação 

Número de cliques, partilhas, seguidores, comentários e visualizações. 

 

 

Conteúdos disponibilizados: 

 Notícias - Notícias de eventos, competições, resultados ou outros 

factos de interesse. 

 Imagem - Fotografias de provas organizadas pela FPN e dos 

eventos/estágios onde entrem as seleções nacionais; fotografias dos 

bastidores (balneários, palestras, reuniões, preparação de espaços, etc.); 

Imagens promocionais e capas para facebook; cartazes, posters, convites, 

dossiers de apresentação. 

 Vídeo - Resumo das principais provas organizadas pela FPN; 

entrevistas aos atletas e treinadores; rúbricas sobre as atividades das seleções 

(“É dia de jogo”, “É dia de estágio”, “É dia de prova”); vídeos promocionais. 
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4.2 Mass Event Setúbal 2014: Plano de comunicação 

  

 Tendo o plano de comunicação o objetivo de alcançar o público-alvo 

através dos canais de comunicação do marketing, como a publicidade, um 

documento que o torne em algo físico deve referir que estratégicas irão ser 

utilizadas ao longo do tempo para se promover um evento/acontecimento. O 

plano de comunicação vai ajudar na definição dos objetivos de comunicação e 

na utilização dos meios adequados para os alcançar. Um elemento importante 

é o tempo, definir temporalmente tudo o que se quer realizar é fundamental. 

 Primeiro, foi necessário definir-se qual o objetivo principal do plano de 

comunicação, este era a promoção do “Mass Event de Setúbal”, uma prova de 

1500 metros de AA aberta a qualquer pessoa, dos 14 anos aos 89 anos e que 

será incluída no mesmo dia e no mesmo local onde se realizará, a 28 de junho, 

a etapa do circuito mundial de Maratonas Aquáticas FINA.  

 De seguida deveria ser identificado o público-alvo, uma vez que as 

idades para participação na prova estão pré-definidas, a identificação deste 

público-alvo deve corresponder à mesma faixa etária e, por isso, qualquer 

pessoas entre os 14 e os 89 anos que terá de saber nadar uma vez que se 

trata de uma prova aquática.  

 Outro passo importante é a identificação dos canais de comunicação, 

em publicidade existem duas técnicas de propaganda que usam dois tipos de 

comunicação diferente, “Above the Line” (ATL) e “Below the Line” (BTL), que 

em português se definem como “fora da mídia” ou “na mídia” respetivamente, 

enquanto o primeiro termo se refere às atividades promocionais que utilizam os 

meios de comunicação para divulgar e transmitir as mensagens o segundo 

refere-se exatamente ao oposto. Na primeira técnica utiliza-se a televisão, a 

rádio, a imprensa, os outdoors ou o cinema enquanto na segunda se utiliza por 

exemplo a internet, a divulgação em feiras e em exposições. 

 É então possível verificar o plano de comunicação executado na Figura 

8, sendo que o que está referido na coluna do “ATL” nas datas “5 a 9 de maio” 

e “26 a 30 de maio” deveria estar na coluna relativa ao “BTL” uma vez que se 

trata de técnicas que utilizam a internet. 
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Figura 8: Plano de Comunicação para o Mass Event Setúbal 2014 
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4.3 Campo de férias FPN 

 

A ideia de realização de um campo de férias já era uma ideia pensada e 

desejada na federação há algum tempo e a entrada da estagiária, licenciada 

em ciências do desporto, veio permitir aproximar o desejo da FPN da efetiva 

concretização do evento, relegando-lhe a parte mais desportiva do campo de 

férias, isto é, a organização dos horários e das atividades que seriam 

abordadas no evento, ficando depois a cargo do Dr. Tiago Mogadouro a parte 

mais operacional, como a procura de um local ou o estabelecimento de 

parcerias. 

O Campo de Férias Desportivo de Verão da FPN tem como objetivos 

fomentar e estabelecer relações entre esta entidade e os praticantes da 

modalidade e proporcionar uma semana de convívio, divertimento e desporto 

aos participantes. O projeto passa pela execução de uma experiência piloto em 

2014, a cargo da FPN, para depois ser promovido junto das Associações 

Territoriais (AT’s) para que estas assumam a responsabilidade de organizar e 

promover os Campos de Férias em 2015 e anos seguinte. 

 As atividades previstas decorrerão de acordo com os calendários 

apresentados nas páginas seguintes existindo duas possibilidades de 

realização deste campo de férias, um com duração de sete dias com 

alojamento incluído (Quadro 30 e 31) e outra opção com duração de 10 dias 

sem alojamento incluído (Quadro 32 e 33). A explicação de cada prova 

apresentada nos calendários encontra-se descrita depois dos mesmos 

calendários. Nas diversas atividades, a estratégia que pensamos ser mais 

apropriada de realizar durante o campo de férias, para que todos os 

participantes se mostrem mais envolvidos nas atividades, foi a existência de 

competição ao longo dos dias, para ambas as opções. 

 Neste documento é ainda possível verificar que foram realizados 

orçamentos (ponto 4.3.4), com os gastos, em materiais, contratação de pessoal 

e na alimentação, ficando a faltar o aluguer do espaço que não chegou a ser 

encontrado, e também com os possíveis rendimentos que podiam advir da 
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realização deste campo de férias, onde foram apenas consideradas as 

inscrições dos participantes. 

Aquando da saída da estagiária da federação ainda ficaram por analisar 

alguns pontos que se encontram descritos no final deste subcapítulo após a 

apresentação dos orçamentos.  Não existiu também qualquer tipo de 

confirmação e validação final deste trabalho por parte da direção até ao final do 

estágio e, por isso, apesar de haver alguma curiosidade e vontade que o 

trabalho seja reconhecido este apenas foi apreciado pelo Dr. Tiago Mogadouro. 
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4.3.1 Calendarização: opção 7 dias c/alojamento 

 

 
Quadro 28: Calendarização das atividades para sete dias de campo de férias 

 1º Dia 2º Dia 3º Dia 4º Dia 

8:00  Acordar/Higiene Acordar/Higiene Acordar/Higiene 

9:00 Receção Pequeno - Almoço Pequeno - Almoço Pequeno - Almoço 

10:00 
Visita às instalações, 

apresentação dos 

instrutores e treinadores e 

das atividades 

Natação Pura Polo Aquático Natação Sincronizada 

   

12:00 Jogos (tradicionais e outros) Workshop Escalada 

13:00 Almoço Almoço Almoço Almoço 

14:30 
Dinâmicas de Grupo e 

Formação de equipas 
Peddy Paper Caça ao Tesouro 

Concurso de Karaoke + Tiro com 

Arco 

16:30 Lanche Lanche Lanche Lanche 

17:30 
Jogos Aquáticos c/ 

Insufláveis 
Paintball 

Tempo livre para preparar a festa 

temática 
Torneios Desportivos 

19:30 Higiene Higiene Higiene Higiene 

20:00 Jantar Jantar Jantar Jantar 

21:00 
Convívio e indicações 

para o dia seguinte 

Convívio e indicações para o dia 

seguinte 
Festa Temática 

Convívio e indicações para o dia 

seguinte 

22:30 Recolher Recolher 23:30 - Recolher Recolher 
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Quadro 29: Calendarização das atividades para sete dias de campo de férias (continuação) 

 

 
5º Dia 6º Dia 7º Dia 

8:00 Acordar/Higiene 7:30 - Acordar/Higiene Acordar/Higiene 

9:00 Pequeno - Almoço 8:30 - Pequeno - Almoço Pequeno - Almoço 

10:00 Saltos Para a Água 9:30 - Águas Abertas Rugby Subaquático 

12:00 Slackline Orientação Salvamento Aquático 

13:00 Almoço Almoço Almoço 

14:30 Workshop Tempo Livre    Visita cultural 

16:30 Lanche Lanche Lanche 

17:30 Atletismo Torneios Desportivos 
Gincana (até as 18:30) 

Higiene (das 18:30 às 19:30) 

    

19:30 Higiene Higiene Classificações Finais/ Entrega de Diplomas 

20:00 Jantar Jantar 

Jantar e Festa de Encerramento (hora de 

acabar de acordo com a disponibilidade dos 

participantes) 

21:00 Convívio e indicações para o dia seguinte Convívio e indicações para o dia seguinte 

22:30 Recolher Recolher 
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4.3.2 Calendarização: opção 10 dias s/alojamento 

 

 
Quadro 30: Calendarização das atividades para 10 dias de campo de férias 

 

 1º Dia 2º Dia 3º Dia 4º Dia 

9:00 Receção Chegada Chegada Chegada 

10:00 Visita às instalações e 

apresentação dos 

instrutores/treinadores e 

das atividades 

Natação Pura Polo Aquático  Natação Sincronizada 

12:00 Workshop Insufláveis e Tiro com Arco Escalada 

13:00 Almoço Almoço Almoço Almoço 

14:30 
Dinâmicas de Grupo e 

Formação de equipas 
Peddy Paper Visita cultural Concurso de Karaoke 

16:30 Lanche Lanche Lanche Lanche 

17:30 
Jogos Aquáticos c/ 

Insufláveis 
Caça ao Tesouro Paintball Torneios Desportivos 

19:30 
Indicações para o dia 

seguinte 
Indicações para o dia seguinte Indicações para o dia seguinte Indicações para o dia seguinte 
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Quadro 31: Calendarização das atividades para 10 dias de campo de férias (continuação) 

 

 5º Dia 6º Dia 7º Dia 8º Dia 9º Dia 10º Dia 

9:00 Chegada Chegada Chegada Chegada  8:30h - Chegada Chegada 

10:00 Saltos Para a Água Polo Aquático Natação Pura Natação Sincronizada  
9:30h - Águas 

Abertas (praia) 
Rugby Subaquático 

12:00 Slackline 
Águas Abertas 

(piscina) 
Waboba Slackline Workshop Insufláveis 

13:00 Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

14:30 Tempo Livre Orientação Workshop 
Jogos (tradicionais e 

outros) 
Tempo Livre Visita cultural 

16:30 Lanche Lanche Lanche Lanche 15:30 - Lanche Lanche 

17:30 Atletismo 
Salvamento 

Aquático 
Bowling e Basebol  Torneios Desportivos 

16:30 - Jogos na 

Praia 
Gincana 

19:30 
Indicações para o 

dia seguinte 

Indicações para o 

dia seguinte 

Indicações para o 

dia seguinte 

Indicações para o dia 

seguinte 

Indicações para o 

dia seguinte 

Classificações 

Finais/ Entrega de 

Diplomas 

20:00  

Jantar e Festa de 

Encerramento (hora 

de acabar de 

acordo com a 

disponibilidade dos 

participantes) 
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4.3.3 Descrição das atividades dos calendários 

 

Dinâmicas de Grupo 

 Esta atividade consiste num momento com diversos jogos de dinâmicas 

de grupo para que os participantes se conheçam e para conseguir, de certa 

forma, facilitar e acelerar o contacto e a relação entre eles.  

 

Formação de Equipas 

 Esta formação de equipas será de acordo com o número de 

participantes e será levada a cabo pelos próprios participantes do campo de 

férias existindo apenas algumas regras pré-definidas no sentido de tentar criar 

grupos o mais homogéneos possível, por exemplo fazer com que todos os 

grupos tenham o mesmo número de elementos do sexo feminino e do sexo 

masculino.  

É também fundamental perceber que este bloco será realizado após um 

momento de jogos e técnicas de aproximação e “quebra-gelo” para que a 

escolha dos elementos da equipa seja já feita numa altura em que todos já se 

conhecem minimamente. 

  

Jogos Aquáticos com Insufláveis 

 Este será o primeiro contacto com a água. Neste bloco serão realizados 

alguns jogos aquáticos, os quais servirão como primeira análise/avaliação dos 

participantes pois serão constituídos por estações com jogos em formato 

competitivo entre equipas, que indiretamente abordarão as quatro disciplinas 

da natação que estarão mais presentes durante o campo de férias, que são 

natação pura, pólo aquático, natação sincronizada e águas abertas.  

 

Natação Pura 

 Neste primeiro bloco de NP serão primeiramente avaliadas as 

capacidades individuais de cada participante e, caso seja necessário, será 

realizada uma aula para ensinar os gestos técnicos da modalidade ou exercitar 

e melhorar os que já sabem. De seguida serão realizadas estafetas variadas 
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uma vez que no dia anterior já se formaram as diversas equipas para a 

“competição” que existirá ao longo desta semana. 

 

Workshops 

 Este será um ponto a pensar, poderão ser realizados workshops de 

culinária, dança, fotografia, reciclagem, linguagem gestual, entre tantos outros 

que hoje em dia se conseguem encontrar, tentando que haja sempre um júri 

(formado pelos monitores presentes) que no final avaliará as competências 

adquiridas pelos participantes para que se consiga também incluir este bloco 

na competição da semana. Uma vez que a diversidade de workshops que se 

podem realizar é grande, este bloco será realizado mais do que uma vez ao 

longo dos campos de férias. 

 

Peddy-Paper  

 O peddy-paper é uma prova pedestre de orientação para equipas, que 

consiste num percurso ao qual estão associadas perguntas ou tarefas 

correspondentes aos diferentes pontos intermédios (ou postos) e que podem 

determinar a passagem à parte seguinte do percurso.  

Como no primeiro dia foi realizada uma visita ao local este jogo será 

realizado nesse mesmo espaço já previamente conhecido pelos participantes. 

A equipa que conseguir finalizar o peddy-paper num menor tempo possível 

será aquela que obterá um maior número de pontos nesta prova. 

 

Caça ao Tesouro 

 Neste bloco utilizar-se-á igualmente o espaço físico onde ocorre o 

campo de férias mas serão escondidos “tesouros” em todo o espaço e a equipa 

que mais tesouros apanhar num determinado tempo pré-estabelecido obterá o 

maior número de pontos. Este bloco pode também ter uma etapa de realização 

no meio aquático uma vez que estão destinadas duas horas a esta atividade, 

uma hora pode ser terrestre no espaço físico do campo de férias e outra na 

piscina onde o formato seria igual, ou seja, num tempo determinado conseguir 

encontrar o maior número de tesouros possível. Caso esta divisão por duas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Orienta%C3%A7%C3%A3o
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etapas seja considerada, podia-se dividir os participantes, enquanto uns faziam 

a etapa terrestre os outros estavam a realizar a etapa aquática. 

 

Polo Aquático 

 Tal como no primeiro bloco de NP, neste primeiro bloco de PA será 

primeiro realizada uma avaliação das capacidades dos participantes e caso 

seja necessário será realizada uma pequena aula para ensinar aqueles 

participantes que não saibam realizar os gestos técnicos da modalidade. De 

seguida serão realizados jogos entre as diversas equipas, de duração reduzida 

relativamente aos jogos oficiais, cujo resultado contará para a competição final 

da semana.  

 

Insufláveis 

 Relativamente aos blocos de insufláveis, que serão colocados num 

qualquer espaço exterior existem diversas opções de jogos, matraquilhos 

humanos, circuitos de obstáculos, touro mecânico, parede de velcro, entre 

outros onde serão sempre jogados em forma de competição entre equipas para 

pontuar para a classificação final. 

 

Tiro com Arco e Paintball 

 Nestes blocos haverá competições de tiro com arco e competições de 

paintball que contarão também para a competição final da semana. 

 

Jogos (tradicionais e outros) 

 Neste bloco serão realizados alguns jogos, poderão ser jogos 

tradicionais como a corrida dos sacos, a malha, a corrida dos cordões atados, 

saltar à corda, jogo do pião, salto ao eixo e também poderemos aqui incluir 

jogos como aqueles que atualmente vemos em programas de televisão como o 

“Ganha num minuto” onde temos de conseguir concluir a tarefa indicada, que 

pode ser por exemplo derrubar o maior número de latas de refrigerante que se 

encontram a uma determinada distância, em 60 segundos de prova. Todos 

estes jogos serão realizados em equipas e contarão para a competição. 
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Festa Temática 

 Esta festa temática apenas existirá para o campo de férias que tiver a 

vertente de alojamento e servirá como momento de diversão a meio da semana 

desportiva. Caso se queira criar algum momento de competição nesta noite 

pode-se indicar que haverá prémio para a equipa que tiver o melhor disfarce 

em concordância com o tema da festa. Para os participantes se prepararem 

para este momento de diversão haverá um tempo livre durante o dia (indicado 

no programa em cima) para esse efeito. 

 

Natação Sincronizada 

 Neste bloco, uma vez que as equipas terão elementos femininos e 

elementos masculinos e esta modalidade apenas é praticada por elementos 

femininos temos duas opções, a primeira seria levar para o campo de férias 

neste dia elementos praticantes de NS e as equipas do campo de férias 

durante este bloco teriam de realizar uma coreografia para elas depois 

executarem na água. A outra opção seria apenas os elementos femininos 

realizarem uma coreografia feita pelos elementos masculinos do grupo. 

 Uma vez que não temos indicação de quantas pessoas sabem os 

elementos/figuras próprios da modalidade e sendo esta uma modalidade 

bastante complexa neste aspeto teríamos, numa primeira fase, uma pequena 

sessão de introdução às regras básicas da natação sincronizada realizada por 

exemplo pela Diretora Técnica de NS. 

 

Parede de Escalada 

 Neste bloco seria montada uma parede de escalada e haveria 

competição entre as várias equipas por exemplo com o somatório do tempo de 

todos os elementos da equipa fazendo um somatório por equipa e ganhando 

aquela que fizer um menor tempo no total. 

 

 Torneios Desportivos 

 Este bloco será constituído por jogos de outras modalidades, como 

futebol, basquetebol, andebol, voleibol, corfebol, badminton, ténis, rugby, 
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hóquei em patins, entre outras. Serão jogos disputados entre as equipas com 

as regras das diversas modalidades e os resultados contarão para a 

competição final. 

 Como existe uma diversidade de outras modalidades, este bloco 

aparece mais do que uma vez ao longo da semana. 

 

Concurso de Karaoke 

 Será realizado um concurso de karaoke onde haverá um júri do 

concurso que ditará o resultado final, tendo em conta a afinação, a coreografia, 

a vestimenta e o divertimento dos concorrentes. 

 

Saltos para a Água 

 Neste bloco serão realizados saltos para a água por atletas desta 

modalidade que neste momento se encontra inativa e será um bloco 

meramente demonstrativo mas que qualquer participante do campo de férias 

poderá experimentar não fazendo mais do que salto de pés das plataformas 

mais elevadas. 

 

Slackline 

 O desporto slackline consiste numa fita elástica esticada entre dois 

pontos fixos que permite ao praticante andar e fazer manobras por cima desta. 

Algumas variações de slackline incluem “waterline” (slackline sobre água) e 

“highline” (slackline em grandes alturas, como por exemplo montanhas e 

pontes), que proporciona uma sensação de adrenalina incrível. Esta 

modalidade é uma modalidade recente que tem vindo a crescer e que neste 

momento se pratica um pouco por todo o mundo. Como é uma atividade 

diferente do normal penso que proporcionaria um bom momento de diversão e 

de adrenalina. A competição poderia ser o maior tempo possível em cima da 

fita, ou o maior número de passos que a equipa consegue dar sem cair da fita. 

Pode também haver uma pequena demonstração por parte de alguns 

praticantes nacionais no sentido de mostrar em que realmente consiste esta 

modalidade. 
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 Uma vez que esta modalidade não é de fácil realização, no campo de 

férias sem alojamento (que tem duração de 10 dias e por isso é mais extenso 

relativamente à vertente com alojamento) esta modalidade seria praticada duas 

vezes. 

 

Atletismo 

 Neste bloco seriam realizadas competições de diferentes disciplinas do 

atletismo, velocidade, estafetas, salto em comprimento, lançamento do peso e 

também poderia existir uma de corrida de obstáculos. Todos os resultados 

contariam para a competição. 

 

Pólo Aquático (BLOCO II – apenas na vertente sem alojamento) 

 Neste bloco a competição entre as equipas seria como uma segunda 

ronda de jogos ou então poderiam haver variantes, como ver que equipa 

finaliza mais remates à baliza ou dirige a bola num determinado percurso em 

menos tempo. 

 

Orientação 

Orientação é um desporto que tem como objetivo percorrer uma 

determinada distância em terreno variado e desconhecido, obrigando o atleta a 

passar por determinados pontos no terreno (postos de controlo) e descritos 

num mapa distribuído a cada concorrente. É permitido o uso de uma bússola. 

Os tempos gastos para percorrer o trajeto são em função das capacidades 

físicas dos participantes, do treinamento de leitura de mapas e da rapidez para 

se orientar utilizando técnicas estabelecidas, assim como, das suas 

capacidades de adaptação ao terreno e da escolha correta dos itinerários. Esta 

prova poderá ser realizada num jardim, do género do parque da cidade, que 

exista perto do local do campo de férias onde os monitores consigam 

acompanhar as várias equipas para que a atividade decorra em segurança. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAssola
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Águas Abertas  

 Como o campo de férias será realizado no verão a possibilidade de 

realizar uma prova no mar é favorável e por isso no sentido de proporcionar 

aos participantes uma experiência diferente, realizava-se numa primeira fase 

uma pequena sessão de prevenção de afogamentos e depois realizavam-se 

algumas estafetas no mar. 

 

Jogos na Praia 

 Este bloco pode ser constituído pelos jogos que se realizarão no bloco 

dos Torneios Desportivos, ou então incluir outros como rugby na praia, frisbee, 

papagaio entre outros. 

 

Natação Pura (BLOCO II – apenas na vertente sem alojamento) 

 Neste segundo bloco de NP continuarão a realizar-se estafetas com 

diferentes variáveis em relação ao que já foi realizado anteriormente. 

 

Salvamento Aquático 

 A modalidade de salvamento aquático, que existem em termos 

competitivos mas que muito pouca gente conhece era uma boa aposta de 

atividade. Poderiam então ser realizadas estafetas com as seguintes variáveis, 

diversos obstáculos no caminho, rebocar um manequim com um cinto de 

salvamento e com barbatanas, reboque do manequim sem qualquer ajuda. 

Tudo isto seria realizado com as técnicas de salvamento aquático que os 

participantes aprenderiam no início deste bloco. 

 

Rugby Subaquático 

 O Rugby subaquático já é uma modalidade que costuma ser incluída 

numa das atividades já desenvolvidas pela FPN chamada de “Encontro 

Nacional do Jovem Nadador” e por isso mesmo penso já termos acesso a todo 

o material necessário para a sua realização. Este desporto costuma ser jogado 

com as dimensões de um campo de PA. Este módulo teria uma primeira parte 

explicativa e a segunda parte  
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Waboba 

 Este jogo começou inicialmente a ser jogado na Suécia e hoje em dia é 

conhecido mundialmente. A bola de jogo chama-se waboba pro e existem 

muitas variantes deste jogo, o mais conhecido é algo entre o já conhecido jogo 

do frisbee e o PA onde equipas de 4vs4 tentam passar a bola fazendo-a 

ressaltar na água pelo menos uma vez em direção aos seus colegas de equipa 

com o objetivo de marcarem golo nas balizas. Para este módulo haveria uma 

primeira fase onde se explicariam as regras do jogo e depois em formato 

competitivo realizar-se-iam jogos entre as equipas. 

 

Bowling e Basebol 

 Neste bloco seriam jogados estes dois jogos adaptando as regras 

quando necessário de acordo com o número de equipas e com o número de 

jogadores por equipa. Uma vez que o basebol é um desporto com algumas 

regras existiria um primeiro momento explicativo e também experimental 

relativamente aqueles gestos mais técnicos da modalidade. 

 

Gincana 

 Este bloco será uma espécie de avaliação aos conhecimentos 

adquiridos ao longo da semana e será composto por uma espécie de círculo de 

mesas onde em cada uma se encontra uma pergunta, as equipas dirigem-se às 

mesas ficando uma equipa por mesa e após o sinal de “partida” têm um 

determinado tempo para conseguirem responder à pergunta que se encontra à 

sua frente quando o tempo acabar têm de se dirigir à próxima mesa e tentar 

novamente no tempo estabelecido responder à outra pergunta que agora lhes é 

colocada e assim sucessivamente até acabarem as mesas. A pontuação 

conseguida por cada equipa será contabilizada para a competição final. 
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4.3.4 Orçamentos 

 

a) Monitores 

 

Os monitores seriam selecionados de acordo com a formação que 

possuíam, quer seja formação na área do desporto quer no caso de terem 

apenas cursos creditados de monitores de campo de férias. Os orçamentos 

seriam os descritos no Quadro 34. 

 

Quadro 32: Orçamento monitores por hora 

Número de horas por 

dia/Total 

Sem alojamento (10 dias) Com alojamento (7 dias) 

11horas/110horas 15horas/105horas 

Opção A 3€/hora 330€ (33€ por dia) 315€ (45€ por dia) 

Opção B 2,5€/hora 275€ (27.5€ por dia) 262.5€ (37.5€ por dia) 

Opção C 2€/hora 220€ (22€ por dia) 210€ (30€ por dia) 

 

 De acordo com o que foi pesquisado, existem alguns monitores que se 

sujeitam a pagamentos abaixo dos 2€ por hora, o que a nosso ver não deveria 

ser opção. Mas uma vez que existe este será o valor mais baixo que 

apresentamos, obviamente que de uma perspetiva económica para a FPN, 

deveríamos optar pela opção C. O rácio de monitor/participante deveria ser de 

1/8, isto é o número máximo de participantes por monitor deveria ser de oito. 

 

b) Materiais 

 

 A lista com os materiais que é preciso comprar encontra-se nas páginas 

seguintes, uma vez que existem outros que são possíveis de fazer recorrendo 

a materiais reciclados, como garrafas, latas, papéis de jornal, etc. Tendo em 

conta que alguns elementos ainda não apresentam um preço certo para o seu 

aluguer teremos de estimar um preço para o total de despesas neste setor. 

Fazendo sempre uma estimativa com margem de manobra, o orçamento para 

o aluguer de material deverá rondar os 1500€. 
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Quadro 33: Orçamento para o material. 

Bloco/Jogo Materiais Orçamento Website 

Jogos Aquáticos 

com insufláveis 
Insufláveis para a água 

PEDIR ORÇAMENTO http://www.nodoito.com/ 

Rede de pool Voleibol – 

16.95€ 
http://www.decathlon.pt/rede-pool-volei-aquatico-id_8152064.html 

Jogos tradicionais 

e outros 

Jogo de lançamento da 

argola 
7,5€ por 24h http://www.clubdobrinquedo.pt 

Corda (6 metros) 4,5€ por 24h http://www.clubdobrinquedo.pt 

Jogo da colher e do ovo 5,5€ por 24h http://www.clubdobrinquedo.pt 

Monopólio 34,90€ http://www.babyprendas.com 

Scrabble 34,50€ http://www.autobrinca.com 

Insufláveis PEDIR ORÇAMENTO http://www.nodoito.com/ 

Basebol 
Bola 2,99€ http://www.decathlon.pt/bola-basebol-soft-compression-id_8160599.html 

Taco 11,95€ http://www.decathlon.pt/taco-big-hit-id_8172937.html 

Slackline 49,00€ 
http://www.monkeybiz-slackline.com/produtos/slacklines/charko-

bigband-20m 

Orientação Bússola 3,99€ http://www.decathlon.pt/bussola-cquechua-100-colors-id_684232.html 

Torneios 

Desportivos 

Bola de Futebol 3,99€ http://www.decathlon.pt/bola-futebol-sunny-300-id_8240149.html 

Bola de Voleibol 3,99€ http://www.decathlon.pt/bola-de-voleibol-v100-id_8129166.html 

Bola de Basquetebol 4,95€ http://www.decathlon.pt/bola-de-basquetebol-rise-up-t7-id_8297293.html 

Bola de Andebol 6,95€ http://www.decathlon.pt/bola-de-andebol-jetgrip-t00-id_8085678.html 

Parede de Escalada PEDIR ORÇAMENTO http://www.nodoito.com/ 

Tiro com Arco 

Alvo 1,49€ http://www.decathlon.pt/matriz-80x80-cm-id_8002601.html 

Flecha 6,95€ http://www.decathlon.pt/flecha-g400-clube-id_8215295.html 

Arco 19,95€ http://www.decathlon.pt/arco-startech-ii-azul-id_8226464.html 

Paintball PEDIR ORÇAMENTO http://www.nodoito.com/ 
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Quadro 34: Orçamento para o material. (continuação) 

Jogos na Praia 

Frisbee 2,99€ http://www.decathlon.pt/d90-colors-1-id_8204477.html 

Papagaio 4,99€ 
http://www.decathlon.pt/monofio-mini-wing-monster-azul-

id_8306391.html 

Raquetes de Praia 6,00€ http://www.decathlon.pt/raquetes-e-bola-wr-artengo-id_8174800.html 

Bola de Rugby 3,95€ 
http://www.decathlon.pt/mini-bola-raguebi-r300-espuma-

id_8034593.html 

Atletismo 

Arranjar objetos para fazer de testemunhos, como tubos ou mesmo papéis de jornais enrolados em fita-cola. 

Para salto em comprimento apenas precisamos de fita métrica e fita-cola para marcar o espaço. 

Lançamento do Peso 3,00€ 
http://www.sportzone.pt/desporto/ginasio-

fitness/acessorios/musculacao/new-fit-disco-2kg 

Para a corrida de obstáculos precisamos de arranjar por exemplo caixotes para colocar no meio do percurso, ou bacias de água 

ou outros objetos para criar os tais obstáculos. 

Workshops 

Culinária 

Dança 

Hidroginástica 

Reciclagem 

Fotografia 

Linguagem Gestual 

Muitos são os workshops que poderíamos incluir nesta lista, podemos optar por aqueles onde os 

próprios monitores pudessem ser eles a realizar o workshop no sentido de diminuição dos custos. 

 

c) Monitores e material 
 

Quadro 35: Somatório dos orçamentos dos monitores e do material 

Monitores 

Se tivermos 56 participantes são necessários 7 monitores 

Sem alojamento e opção de 2€/h Com alojamento e opção de 2€/h 

1540€ 1470€ 

Material 1500€ 

TOTAL 3040€ 2970€ 
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d) Balanço final 

 

- Gastos 

 

Quadro 36: Gastos da FPN 

 Sem alojamento (10 dias) Com alojamento (7 dias) 

Monitores 1540€ 1470€ 

Material 1500€ 1500€ 

Refeições 
4900€ (10 almoços a 5€ + 

10 lanches a 2.5€) 

6000€ (7 almoços a 5€ + 7 

jantares a 5€ + 7 lanches a 

2.5€ + 6 pequenos 

almoços a 2.5€) 

Total (aproximado) 7940€ 8970€ 

 
 

- Rendimentos 

 

Quadro 37: Rendimentos da FPN 

 Sem Alojamento (10 dias) Com alojamento (7 dias) 

Inscrições 
8400€ (150€ p/ 

participante) 

14000€ (250€ p/ 

participante) 

 

 

Tendo em conta que os rendimentos previstos são superiores em ambos 

os campos de férias relativamente aos gastos tudo indica que realizando esta 

atividade a federação consegue obter lucro. Apesar disso é importante ter em 

conta que neste orçamento inicial não se contabilizou o aluguer do espaço (um 

gasto) nem a ajuda dos patrocínios (um rendimento). 

 

Questões a avaliar: Falta contabilizar seguros; Necessário encontrar parceiro 

(escola secundaria, parque de campismo...) onde realizar o Campo; Necessário 

orçamentar custos de trabalho da FPN (deslocações, pessoal para trabalhar no 

projeto, marketing, etc.) 
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4.4 Plano estratégico 

 

A primeira reunião onde se referiu a necessidade de realização deste 

documento por parte do Presidente da FPN foi dia 18 de dezembro de 2013 

sendo que a primeira reunião com a responsável pelo mesmo ocorreu a 16 de 

janeiro de 2014, considerando-se esta segunda data como a data oficial de 

início dos trabalhos propriamente ditos.  

A realização do PE, como já foi referido anteriormente, ficou a cargo de 

uma consultora externa à federação, Dr.ª Cristiana Rego, autora do mais 

recente PE da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e teve 

como restantes elementos do grupo de trabalho o Dr. Tiago Mogadouro, e a 

estagiária, Alexandra Oliveira. Foi também constituído um Grupo de Missão 

(GM) integrado inicialmente apenas pelos diretores da federação mas que 

depois ficou constituído por representantes do conselho estratégico, 

representantes das diversas disciplinas da modalidade e das associações 

territoriais e de classe. Este grupo tinha como principais responsabilidades 

identificar e dinamizar formas de participação da estrutura da federação na 

preparação do PE; contribuir para a definição da análise SWOT, das linhas 

estratégicas, dos objetivos e das ações a desenvolver; apoiar o trabalho de 

monitorização do PE e, por último, apresentar sugestões e recomendações à 

equipa de trabalho referida anteriormente. 

O primeiro documento enviado para o GM foi uma primeira proposta 

acerca do enquadramento da federação, da metodologia que ia ser adotada ao 

longo da execução do documento e a calendarização. Uma vez que os dois 

primeiros pontos deste documento foram também introduzidos no documento 

final e, de forma a não existirem repetições de conteúdo, apenas se apresenta 

desse primeiro documento a calendarização. 

Como a Dr.ª Cristiana Rego era um elemento completamente externo, 

quer da federação, quer inclusivamente da modalidade em questão, os 

restantes elementos do grupo de trabalho, mais especificamente o Dr. Tiago 

Mogadouro uma vez que a estagiária ainda se encontrava no início do estágio, 

tiveram de a enquadrar nessas duas realidades. 
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Uma das ideias principais da realização deste PE era existir a 

possibilidade de as pessoas envolvidas pela federação, quer internamente 

como trabalhadores, quer externamente como praticantes, treinadores ou 

dirigentes, serem ouvidas a respeito de como vêm a FPN hoje e como a 

querem ver “amanhã”. Por isso, uma das primeiras atividades que se previa 

desenvolver era a colocação, no website da federação (Figura 9), de um local 

que informasse todos os utilizadores de que estava a ser realizado o PE da 

FPN e que estes podiam, se assim entendessem, dar a sua opinião 

preenchendo anonimamente o campo disponível para esse efeito. 

Figura 9: Notícia incluída no website da FPN sobre a realização do PE 

Fonte: Retirada de FPN (2014c) 

 

Neste subcapítulo é então possível consultar o cronograma das 

atividades inicialmente propostas pelo grupo de trabalho e também no ponto 

4.1.2 é possível verificar o conteúdo do último documento elaborado pelo grupo 

de trabalho, o qual ainda aguarda validação por parte da direção da federação. 
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4.4.1 Cronograma para a elaboração do plano estratégico 

da FPN. 

 

Relativamente à ordem dos trabalhos, foi primeiro realizado um 

cronograma de atividades (Quadro 38) onde se apresentavam os prazos para 

cada uma das atividades a ser desenvolvidas, ao qual se seguiu a formação do 

GM já referido. 

Várias foram as atividades onde o prazo estabelecido não foi cumprido, 

duas razões sobressaem-se para este acontecimento. A primeira devido à 

atividade profissional da Dr.ª Cristiana Rego que por estar a trabalhar apenas 

em tempo parcial para a realização deste documento e ao acumular funções na 

reitoria da UTAD, por vezes, não tinha disponibilidade para comunicar com o 

restante grupo de trabalho. A segunda razão foi o facto da mudança de direção 

ser de certa forma recente e o estado da federação não ser o mais estável e 

organizado para a elaboração de um documento desta natureza.  

Como é possível de verificar no cronograma, estava prevista a 

realização de três auscultações, uma à estrutura interna da federação, outra 

aos membros da Assembleia Geral e uma última a elementos do Conselho 

Estratégico. Das três apenas a primeira foi realizada presencialmente na 

terceira semana de fevereiro com a deslocação dos elementos do grupo de 

trabalho à sede da FPN durante dois dias. As outras duas não foram possíveis 

de realizar uma vez que o número de elementos de cada um dos grupos era 

maior do que o previsto e após contacto com os mesmos decidiu-se que, caso 

estes quisessem, podiam requerer uma reunião ou enviar sugestões por 

correio eletrónico. 

O primeiro prazo a não ser cumprido foi então o da colocação da notícia 

(Figura 9) no website da federação. Estava previsto isto acontecer na segunda 

semana de fevereiro e apenas aconteceu na terceira de março (quadrado 

sombreado) pois achou-se que seria mais oportuno primeiro ouvir os elementos 

internos e realizar um documento com estas informações e depois, “ouvir” os 

elementos externos. Aguardávamos respostas, principalmente de nadadores, 

treinadores, dirigentes e mesmo espectadores mas tal não se sucedeu.  
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A segunda atividade onde o prazo não foi cumprido foi o processamento 

e a inclusão da informação resultante da auscultação realizada aos elementos 

internos da federação. Tal sucedeu-se devido ao elevado número de pessoas 

auscultadas neste dia pois quando chegamos encontravam-se no local um 

número considerável de pessoas e para não excluir ninguém entrevistamos 

todos os presentes, desde pessoal administrativo, passando pelos diretores 

técnicos e terminando com elementos da direção.  

 A proposta de definição dos objetivos, metas, indicadores e ações e por 

conseguinte a sua validação por parte do GM foram outras duas atividades 

cujo prazo de realização foi alterado. As razões que justificam a alteração 

bastante alargada foram, não só a indisponibilidade de resposta devido a 

compromissos de trabalho por parte da Dr.ª Cristiana Rego como também o 

atraso na entrega das propostas que tinham de ser realizadas pelos diretores 

técnicos das disciplinas relativas ao vetor da “Competição e Resultados: alto 

rendimento”. Relativamente à validação esta foi realizada presencialmente 

numa reunião a 18 de abril onde, das 13 pessoas que faziam parte deste grupo 

(cujos constituintes estão apresentados no documento final no ponto referente 

à metodologia) apenas apareceram cinco. 

Por último, como é possível verificar a apresentação pública do PE final 

para validação por parte da direção estava prevista para a última semana de 

abril mas a data não foi cumprida até ao final do período de estágio, dia 30 de 

abril. À medida que este relatório foi sendo realizado manteve-se o contacto 

com a federação no sentido de ainda se conseguir obter o tal documento final 

do plano estratégico, e no início de junho foi então recebido esse documento, 

aqui apresentado no ponto seguinte. 
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Quadro 38: Cronograma das atividades 

ATIVIDADES RESPONSÁVEIS 
jan. fevereiro março abril 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Criação de Grupo de Missão Presidente X              

Análise do ambiente 

(Recolher, processar informação, apresentar SWOT) 
Equipa Técnica  X X X X          

Validação da SWOT Grupo de Missão    X           

Elaboração dos questionários e preparação de reuniões Equipa Técnica   X X           

Divulgação pág. WEB (C/formulário auscultação geral) 
Equipa Técnica 

Informático 
   X     X      

Auscultação estrutura da FPN Equipa Técnica     X          

Auscultação membros Assembleia Geral** Equipa Técnica     X          

Auscultação membros (externos) Conselho Estratégico** Equipa Técnica     X X         

Processar e incluir elementos resultantes das auscultações* Equipa Técnica      X X X X      

Definição de propostas de objetivos, metas, indicadores e ações* Equipa Técnica       X     X   

Validação de propostas de objetivos, metas, indicadores e ações* Grupo de Missão        X     X  

Apresentação preliminar Assembleia Geral** Presidente         X      

Colocar Plano estratégico pré-final em plataforma eletrónica, para 

consulta pública** 

Equipa Técnica 

Informático 
        X X     

Processar dados da consulta** Equipa Técnica           X    

Documento final e instrumentos de monitorização e controlo* Equipa Técnica           X X X  

Apresentação pública do Plano estratégico* 

Presidente 

Equipa Técnica 

Grupo de Missão 

             X 

*as datas mencionadas para estas atividades não foram cumpridas 

**as atividades não foram realizadas 

      adiamento do prazo previsto 
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4.4.2 Plano estratégico FPN 2014-2024 - para aprovação da 

direção 

 

 Este documento é constituído pelas seguintes partes, a primeira parte é 

destinada a uma mensagem do Presidente da FPN que apenas será redigida 

quando o documento for devidamente aprovado e finalizado. A segunda parte 

destina-se a uma introdução onde se refere o porquê da realização deste PE e 

a sua finalidade. De seguida encontra-se descrita a metodologia utilizada para 

a elaboração deste documento referindo como ideia chave que este foi um 

trabalho realizado de forma a incluir toda a organização. Neste terceiro ponto 

são ainda referidos os elementos que constituíram o GM e uma figura 

ilustrativa do processo metodológico da realização do PE (Figura 10).  

 O quarto ponto, aqui apresentado pela alínea d), é destinado à 

caracterização da federação, percorrendo, de forma sucinta, alguns dos 

momentos mais importantes da mesma e referindo os resultados desportivos 

de relevo. O ponto seguinte é referente ao diagnóstico estratégico, onde se 

analisam os stakeholders e se apresenta a análise SWOT. De seguida 

apresentam-se a visão, a missão e os valores encontrados para caracterizar a 

FPN. Na alínea g) é onde se pode encontrar a formulação estratégica e, por 

isso, é onde se apresentam os três vetores estratégicos (VE) resultantes da 

visão e da missão, e são eles, VE1 - Iniciação à prática da Modalidade, VE2 - 

Desenvolvimento da prática da Modalidade e VE3 - Competição e Resultados: 

Alto rendimento, é onde se encontram também os objetivos estratégicos para 

cada um dos vetores. A alínea destinada à apresentação das ações e medidas 

a adotar pela federação apenas apresenta um resumo das mesmas 

encontrando-se estas descritas em anexo pormenorizadamente.  

 Os três últimos pontos são respetivamente destinados à explicação da 

monotorização e avaliação, à nota final e à apresentação do mapa estratégico 

que será realizado segundo a metodologia do “Balanced Scorecard”. Este 

último ainda não se encontra concluído uma vez que apenas será realizado 

quando toda a informação aqui exposta for aprovada pela direção. 
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a) Mensagem do presidente 

 
Este primeiro ponto existirá quando o plano estratégico for aprovado e 

publicado. 
 

 
b) Introdução 

 

A FPN, reconhecida legitimamente desde 1930, é a responsável pelas 

disciplinas de NP, PA, Saltos para a Água, NS, AA e Masters em Portugal. 

Após a entrada da nova direção da FPN em 2013, sentiu-se a 

necessidade de adequar a estratégia seguida de modo a conseguir ombrear 

com as grandes potências mundiais. Uma breve análise ao panorama 

internacional demonstra que não há resultados de relevo sem um planeamento 

a longo prazo, que ultrapasse um simples mandato de uma direção e que trace 

um rumo certo face a um futuro mais positivo para a Natação Portuguesa. 

É nesta base que surge o PE da FPN (2014-2024), um documento 

simples e de leitura fácil, que pretende indicar o foco da FPN durante os 

próximos 10 anos, delineando uma estratégia que pode (e deve) ser seguida, 

mesmo após o término do atual mandato desta direção.  

O PE foi elaborado com a finalidade de dar resposta aos desafios que se 

colocam à federação. Pretende ser um instrumento técnico, no qual a FPN se 

poderá apoiar para planificar, fomentar e coordenar a sua atuação, no sentido 

de orientar e liderar um desenvolvimento sustentado para a prática da Natação 

em Portugal. Um plano que, não sendo muito detalhado propositadamente, 

define uma estrutura à volta da qual existe um consenso alargado com que os 

vários agentes desportivos possam trabalhar em equipa para desenvolver a 

natação, com o horizonte em 2024.  

A atualidade exige um trabalho de cooperação e em rede, exigindo-se 

da federação que seja o principal elo de ligação e o foco catalisador da natação 

em Portugal, juntamente com as associações territoriais, associações de classe 

e outros agentes desportivos nacionais e internacionais cuja esfera de 

intervenção interfira com a atividade da FPN. 
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Apresenta-se assim um documento que não deve ser para uso exclusivo 

da FPN, mas envolver todos os intervenientes que atuam na natação com um 

destaque especial para os sectores da educação, associações e clubes para 

que desenvolvam parcerias no sentido de se potenciar sinergias e evitar 

duplicação de esforços, numa ação coordenada em que "o todo supera a soma 

das partes". 

 

c) Metodologia 

 

A construção do presente PE assentou num processo dinâmico, partindo 

das bases estabelecidas no manifesto eleitoral do atual presidente, 

posteriormente alimentado e enriquecido por diferentes inputs e stakeholders 

num processo coletivo de pensar e validar a estratégia. 

Neste âmbito, toda a organização foi chamada a participar, contribuindo 

de forma positiva, para a elaboração do plano. Realizaram-se entrevistas, entre 

colaboradores, Diretores Técnicos Nacionais e Dirigentes. Abriu-se a discussão 

ao exterior, dando possibilidade via website da FPN de participação, tendo-se 

verificado participações externas. 

Destaca-se a criação do GM para o PE, constituído por representantes 

do conselho estratégico, das disciplinas e das organizações territoriais e de 

classe, que acompanhou todo o desenvolvimento dos trabalhos, contribuindo e 

validando os conteúdos à medida que foram sendo produzidos. 

O GM foi composto por: 

  Carlos Alberto Sequeira – Presidente do Conselho Estratégico 

  José Vicente de Moura – Organização e gestão 

  Manuel Freitas e Péricles Ortins – Representação da FPN 

  Victor Nogueira – Organização e Gestão 

  Aníbal Pires e Avelino Silva – Associações Territoriais 

  Pedro Mortágua Soares – Associações de Classe 

  Alfredo Ferraria – Clubes e Masters 

  João Augusto – Clubes Formação 

  Carlos Freitas - Treinadores 

  Simão Morgado – Alto Rendimento 
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  Tiago Costa – Polo Aquático 

  Carla Romaneiro – Natação Sincronizada 

Vera Costa – Arbitragem 

 

 O processo metodológico utilizado para a elaboração do PE foi o 

seguinte (Figura 10). 

 

 
Figura 10: Processo metodológico do PE 

 

O plano que se apresenta foi elaborado com base na realização de um 

diagnóstico que incluiu a análise do ambiente interno e externo (SWOT), 

complementada com uma análise de stakeholders. Concretizou-se uma revisão 

da missão da FPN, não pondo em causa a sua alteração substancial, definida 

nos estatutos, mas simplificando-a para efeitos de comunicação e de 

alinhamento. Definiu-se uma visão para a FPN, assumindo o ponto de chegada 

que se pretende alcançar com o PE, e os valores que deverão ser cultivados e 

privilegiados no caminho a percorrer para a atingir a visão e cumprir a missão. 

Identificaram-se os VE e os objetivos estratégicos (Garcia) apontando 

medidas a tomar e indicadores que permitem aferir a concretização dos 

mesmos. O grau de desempenho que vier a ser conseguido na concretização 

dos compromissos assumidos, será aferido nos momentos de monitorização e 

avaliação que vão ocorrerão ao longo da vigência do plano, os quais 

possibilitarão dar sequência aos ajustamentos que se surgirem adequados em 

função das metas estabelecidas. 
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Tendo por base estas referências os diferentes planos anuais serão 

estruturados em consonância para balizar no tempo as atividades a 

concretizar, tendo em vista a consecução dos objetivos estabelecidos. 

A proposta de plano foi discutida e colocada à apreciação do grupo de 

missão, tendo dessa apreciação emergido sugestões de alteração que 

contribuíram para configuração inicial do documento. 

Após este trabalho o documento foi colocado à discussão entre os 

diferentes conselhos consultivos da FPN e validado pela direção da FPN antes 

de ser produzido enquanto documento final. 

 

d)  Caracterização 

 

Foi em 1930 que se fundou a  FPN que, até aos dias de hoje, é a 

entidade coordenadora da prática desportiva da natação em Portugal, 

federando vários clubes e associações e promovendo o ensino e a prática da 

natação nas suas diversas disciplinas: NP, PA, NS, AA e Masters. Para além 

disto apoia o desporto escolar e os atletas olímpicos, sendo também a única 

responsável pela homologação dos recordes e a manutenção dos rankings 

nacionais.  

Existem atualmente 13 associações de natação filiadas na Federação, 

distribuídas por todo o território continental e ilhas, as quais englobam 292 

clubes filiados. A Associação de Natação de Lisboa com 53 clubes é a 

associação com um maior número de clubes filiados, seguida pela Associação 

de Natação de Aveiro com 40 e a pela ANNP com 35. 

Os dados do relatório de atividades de 2013 da FPN apontam para um 

número total de licenças atribuídas de 13.657, 11651 relativas a praticantes, 

653 a dirigentes, 514 a técnicos e 839 a árbitros, nas suas diferentes 

disciplinas. 

 

Quadro 39: Número de atletas nas diferentes disciplinas em 2013  

2013 NP PA NS AA Masters 

N.º Atletas 7973 1410 380 985 903 

Fonte: Adaptado de FPN (2013e) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nata%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
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Da análise do Quadro 39 verifica-se que a NP é a disciplina com maior 

número de praticantes federados, registando uma diferença considerável face 

às restantes disciplinas: 7.973 praticantes federados de NP, face a 1410 de PA, 

985 de AA, 903 de Masters e 380 para a NS. Em todas as disciplinas há uma 

predominância de licenças do sexo masculino excetuando a disciplina de NS, 

que é praticada exclusivamente por atletas do sexo feminino. 

Na história da natação portuguesa, foram conseguidas 5 medalhas em 

grandes competições internacionais (Campeonatos do Mundo e Campeonatos 

da Europa): 

 José Couto medalha de prata nos 50 bruços Mundiais de piscina 

curta Moscovo 2002; 

 Alexandre Yokochi medalha de prata nos 200 bruços Europeus de 

piscina longa Sofia 1985; 

 José Couto medalha de bronze nos 100 bruços Europeus de 

piscina curta Jamor 1999; 

 José Couto medalha de prata nos 200 bruços Europeus de 

piscina curta Jamor 1999; 

 Diogo Carvalho medalha de bronze nos 200 estilos Europeus de 

piscina curta Herning 2013 

 

e) Diagnóstico estratégico 

 

Análise de stakeholders 

 

Na análise de stakeholders (partes interessadas) identificam-se os 

diversos grupos mais ou menos organizados que interagem com a 

organização, tanto a nível interno como externo, determinando o interesse e a 

influência dos mesmos e avaliando as suas expectativas. 

Foram identificados os seguintes stakeholders para a FPN, Quadro 40. 
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Quadro 40: Stakeholders da FPN 

Grupos de 

Stakeholders 
Interesses/Expectativas 

FPN - direção Projetar um ciclo vitorioso para a natação portuguesa; 

FPN – funcionários 
Otimização da organização;  

Workflow mais leve e objetivo; 

Associações 

Territoriais 

FPN mantenha uma organização bem definida;  

Receber mais fundos para as suas atividades; 

Clubes 

Maior financiamento;  

FPN consiga fazer crescer a modalidade para aumentar 

o possível número de praticantes; 

A
g
e

n
te

s
 D

e
s
p
o

rt
iv

o
s
 

Atletas 

Maior apoio e melhores oportunidades competitivas; 

Conseguir conciliar uma carreira desportiva com a 

formação académica;  

Mais oportunidades de integrar a seleção nacional; 

Treinadores 

Mais oportunidades de formação em Portugal;  

Mais oportunidades para integrar as seleções nacionais; 

Melhores calendários competitivos; 

Dirigentes Otimização dos serviços federativos;  

Árbitros 

Melhor remuneração;  

Mais competições;  

Mais oportunidades de formação e oportunidades na 

carreira; 

Técnicos de 

Saúde 
Mais oportunidades de trabalho reconhecidas na área; 

Federações 

Desportivas 

Maior cooperação entre as diferentes federações com 

vista ao aumento do número de praticantes e obtenção 

de melhores resultados; 

IPDJ (Estado) 
Mais praticantes, mais competições com menos 

despesa; 

População Geral Mais oportunidades para a prática da modalidade; 

Patrocinadores Obter visibilidade e reconhecimento; 

Universidades 

Transferência do conhecimento;  

Integração dos resultados dos estudos no dia-a-dia da 

modalidade; 

Academias 

Desportivas 

Existência de programas de incentivo por parte da FPN 

para a prática da natação; 

Órgão de 

Comunicação 

Oportunidade para a divulgação de notícias;  

Contactos com os diversos agentes desportivos;  

Estreitar relações comerciais/publicitárias. 
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Análise SWOT 

 

A análise SWOT permite avaliar a posição da FPN, considerando duas 

dimensões: a dimensão interna alude à instituição e incide sobre os seus 

pontos fracos e pontos fortes, e a dimensão externa refere-se ao contexto em 

que a instituição está inserida e envolve oportunidades e ameaças que a FPN 

deve considerar no seu percurso. 

 

Quadro 41: Análise SWOT 

Forças Fraquezas 

Rede de infraestruturas para a prática 

generalizada da natação; 

Existência de protocolos com instituições 

nacionais e estrangeiras para usufruto 

de estruturas vocacionadas para o alto 

rendimento desportivo; 

Exclusividade na filiação de atletas, 

formação de técnicos, organização das 

seleções nacionais, homologação de 

piscinas e de recordes nacionais; 

Exclusividade na regulamentação da 

natação em Portugal; 

Estatuto de utilidade pública; 

Experiência na organização das 

competições desportivas anuais das 

várias disciplinas; 

Participação frequente em competições 

internacionais LEN e FINA. 

Reduzido n.º de praticantes federados; 

Falta de resultados desportivo com 

destaque internacional; 

Modalidades com especificidades e 

estádios de desenvolvimento diferentes, 

impossibilitando estratégias comuns; 

Deficiente comunicação interna; 

Suporte administrativo antiquado e 

pouco produtivo; 

Taxas elevadas de abandono, 

principalmente na transição competitiva 

júnior-sénior; 

Ausência de cultura de resultados, quer 

desportivos quer organizativos; 

Pouco mediatismo das modalidades e 

dos principais atletas. 

 

Oportunidades Ameaças 

Extensão e boas condições da costa 

marítima portuguesa e praias fluviais; 

Condições climatéricas atrativas para a 

práticas de desporto e turismo; 

Crise económica mundial e situação de 

Portugal com a consequente diminuição 

dos apoios institucionais – redução do 

financiamento - e dificuldades de 
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Eventos internacionais de grande 

dimensão; 

Preocupação cada vez maior com a 

saúde e com a prática de atividade 

física; 

Crescente consciência social e cultural 

da importância do desporto; 

Elevada apetência dos portugueses por 

situações que tragam múltipla vantagem; 

Modalidades emergentes; 

N.º de praticantes e entidades com 

ligação ao universo da natação; 

A inclusão da natação adaptada na 

esfera de ação da FPN. 

obtenção de patrocínios e investimento 

privado; 

Incerteza nos apoios por parte do 

Estado, com tendência a diminuir; 

Diminuição do poder de compra dos 

portugueses; 

Quebra no investimento dos 

patrocinadores e apoios institucionais; 

Aumento de atividades disponíveis para 

os jovens e propensão destes ao 

sedentarismo. 

 

 

 

Coexistindo, conjuntamente, com um dado ambiente externo e uma 

dada realidade interna, a natação analisa analogamente para cada um dos 

fatores de competitividade, permitindo a sua otimização e as sinergias 

consequentes da sua conjugação: 

 A existência de infraestruturas possibilita a organização de eventos 

internacionais; 

 A preocupação crescente com a saúde e com a prática de atividade 

física, bem como a consciência social e cultural da importância do desporto 

permite à FPN assumir uma posição de liderança na prossecução da missão e 

do estatuto de utilidade pública; 

 A existência de infraestruturas possibilita a angariação de novos 

praticantes; 

 A experiência na organização das competições desportivas nacionais 

aliada às condições climatéricas e à costa marítima portuguesa possibilitam o 

aumento da oferta organizada pela FPN; 
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 A obtenção de resultados desportivos com destaque internacional 

constitui o fator primordial para garantir financiamento público à modalidade, 

para atrair investidores e para trazer (e manter) os jovens portugueses na 

natação e assim, contornar a incerteza dos apoios institucionais, facilitar a 

obtenção de patrocínios e investimento privado, e motivar os jovens para a 

prática da modalidade; 

 O poder de compra das famílias portuguesas tem diminuído, e face à 

propensão dos jovens para o sedentarismo e o elevado n.º atividades 

disponíveis, é necessário apostar numa estratégia de comunicação que seja 

simultaneamente atrativa para os jovens e para as famílias; 

 A crise económica reforça a pressão nas organizações para uma 

otimização dos processos de gestão e organização com vista à eficácia e à 

eficiência; 

 A exclusividade concedida à FPN, através do Estatuto de Utilidade 

Pública Desportiva, ao nível da regulamentação da natação nacional 

proporciona-lhe um campo de atuação privilegiado para adotar estratégias 

diferentes e atrativas que se enquadrem no estado atual de crise económica; 

 A existência de protocolos com instituições nacionais e estrangeiras 

para usufruto de estruturas vocacionadas para o alto rendimento desportivo e a 

exclusividade na formação de treinadores possibilita melhores condições de 

treino que se traduzirão em melhores resultados desportivos, garantindo quer 

apoio financeiro do Estado quer apoios de investidores e patrocínios; 

 Aliado à crescente consciência social para a prática desportiva, a 

massificação dos eventos de participação popular atrairá mais pessoas a 

praticar a modalidade; 

 A identificação de soluções que tragam múltiplas vantagens e o 

número de praticantes e entidades com ligação ao universo da natação podem 

ser aproveitadas para combater a quebra no investimento dos patrocinadores e 

na diminuição do poder de compra, através da criação de um pack de utente, 

onde qualquer desportista que nade, em qualquer piscina do país, se possa 

filiar na FPN e ter acesso a um número alargado de vantagens. O mesmo pack 
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de utente seria útil no aumento do número de filiados que seria um fator 

competitivo junto de eventuais patrocinadores da FPN. 

 

f) Visão, missão e valores 

 

As declarações de visão, missão e valores orientam a organização e as 

pessoas. A declaração de visão indica aonde a FPN quer estar no longo prazo. 

Por sua vez, a declaração de missão quer-se concisa e indicadora das ações 

da organização, acentuando o domínio das competências centrais mais 

relevantes para o desempenho das atividades previstas nos estatutos da FPN, 

por forma focalizar as pessoas na ação. Os valores retratam os princípios, 

crenças e modos de estar que servem de guia para o comportamento e 

atuação das pessoas e da organização. 

 

Visão 

 

A ambição da FPN é que todos os portugueses saibam nadar e o façam 

regularmente, uma nação a apoiar os nadadores de alta competição que 

colocarão a bandeira nacional nos pódios das principais competições 

internacionais. 

PORTUGAL A NADAR 

 

Missão 

 

Promover, regulamentar e dirigir a nível nacional o ensino e a 

prática da Natação e demais atividades aquáticas nas suas 

diversas disciplinas organizando programas de atividade 

desportiva e recreativa, campeonatos nacionais, e 

estabelecendo relações com as demais federações, nacionais 

e estrangeiras, defendendo sempre os princípios 

fundamentais da ética desportiva. 
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Valores 

 

Aprendizagem 

Ampliar o alcance do Ensino da Natação; 

Formação Contínua de Técnicos; 

Aplicação das Melhores Práticas Mundiais; 

Competição 

Promover e organizar as competições aquáticas. 
 

Assegurar regras claras, transparentes e a imparcialidade da 

instituição;  

Incentivar a crescente participação nas diversas competições 

organizadas; 

 

Rendimento 

Lançar objetivos ambiciosos, promover a excelência. 
 

Alcançar resultados de nível internacional; 

Apoiar e recompensar em função do rendimento. 
 

Eficiência 

Processos internos simples, objetivos e desburocratizados; 

Comunicação externa eficaz e de grande amplitude; 

Trabalho desportivo orientado para os resultados. 
 

Valor 

Direcionar as atividades para o Valor Acrescentado aos 

praticantes; 

Compreender o que é valorizado pelos públicos, clientes e 

parceiros;  

Superar as expectativas, melhorando continuamente. 

  

Qualidade 

Apresentar projetos, trabalhos desenvolvidos e resultados 

com garantia de qualidade; 

Promover em todos os seus agentes a orientação da 

qualidade; 

Assegurar a satisfação dos públicos, clientes e parceiros. 
 

Pessoas 

Envolver a participação das pessoas; 

Comprometer os vários agentes ligados à modalidade; 

Contribuir para a realização das ambições desportivas e 

pessoais. 

Credibilidade 

Garantir a credibilidade da instituição e seus agentes; 

Assegurar uma imagem pública de notoriedade no panorama 

desportivo nacional; 

Promover a importância do conhecimento e qualidade das 

suas intervenções. 
 

Iniciativa 

Desafio permanente para o desenvolvimento de atividades 

existentes ou inovadoras; 

Liderar os processos e as pessoas ligadas à modalidade; 
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Incentivar os agentes a lançar as suas próprias iniciativas. 
 

Interação 

Desenvolvimento de parcerias estratégicas nacionais e 

internacionais; 

Envolvimento e responsabilização de todos os seus agentes; 

Assumir um papel relevante na sociedade, nas áreas de 

lazer, aprendizagem, competição e rendimento. 
 

Igualdade 

Acessível a todos, independentemente da idade, sexo, credo, 

origem étnica, orientação sexual, posição económica, 

deficiência e nível de habilidade; 

Ambiente e programas adequados às necessidades de cada 

indivíduo; 

Competição livre de drogas, todos competem em situação de 

igualdade. 

 

 
g) Formulação estratégica 

 

 Vetores Estratégicos 

 

Da Missão e da Visão da FPN, decorrem três VE: 

 

VE 1 

Iniciação à prática da Modalidade 

Aumentar o n.º pessoas que 

aprendem a nadar, priorizando a 

natação como a modalidade a 

praticar, incidindo essencialmente 

nas crianças e jovens. 

 

VE 2 

Desenvolvimento da prática da 

Modalidade 

Garantir condições (motivação 

intrínseca e extrínseca) para a 

prática generalizada da natação, em 

Portugal, ao longo da Vida. 

 

VE 3 

Competição e Resultados: Alto 

 

 

 

 

 
Figura 11: Vetores Estratégicos FPN 

Alto rendimento 

Iniciação à 
prática da 

Modalidade  

Desenvolvimento 
da prática da 
Modalidade 
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rendimento 

Criar condições para a 

aproximação da natação competitiva 

portuguesa à elite mundial, 

garantindo a participação assídua 

em provas internacionais e a 

obtenção de medalhas. 

  

 

Estes vetores são suportados por princípios que estão implícitos a todas 

as iniciativas a desenvolver: 

- A FPN no centro do desenvolvimento da natação e outras 

atividades aquáticas, agindo como elo de ligação com o Estado, os atletas, 

os treinadores e equipas técnicas, as associações, os clubes, os árbitros, as 

camaras municipais, escolas e com a sociedade em geral.  

- A FPN assume o seu posicionamento nos processos de inovação, 

qualidade e exigência, atuando como líder e exemplo das práticas 

associadas ao meio aquáticas em Portugal e representando o país junto 

das suas congéneres internacionais. 

- A FPN arroga a si mesma o objetivo de promover a natação como 

forma de promoção de uma vida saudável, com benefícios a nível da saúde 

pública e da ocupação dos tempos livres, garantido financiamento público, 

ao mesmo tempo que aumenta a captação de receitas próprias, numa ótica 

de sustentabilidade. 

 

 

 Objetivos Estratégicos 

 

Para cumprir a sua missão e alcançar a visão que se propõe, tendo em 

conta os resultados do diagnóstico efetuado, definem-se um ou dois OE 

associados a cada VE, e respetivos indicadores. 

 Os OE resultam da resposta à pergunta “que fazer, tendo em conta 

cada vetor estratégico, para caminhar no sentido da Visão? Refletem uma 

posição integrada da FPN e os vetores estratégicos da FPN, não retirando 
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importância aos objetivos operacionais, geridos os outros níveis dentro da 

organização. 

Aos objetivos são associados indicadores de medida, de modo a permitir 

seguir a evolução da organização no sentido de os atingir. Permitem avaliar o 

alcance das medidas a tomar, na medida em que oferecem informação sobre o 

grau de cumprimento das atuações a desenvolver. Estabelecem-se metas a 

curto prazo (2014 e 2015) e a médio-longo prazo (2020 e2024), que indicam o 

nível de alcance do indicador pretendido para o período e permitirão avaliar o 

grau de concretização face ao previsto. 

Finalmente, define-se um conjunto de iniciativas e ações que 

correspondem, no fundo, à resposta à pergunta: Como atingir os objetivos 

propostos? As iniciativas podem influenciar favoravelmente mais do que um 

indicador e não correspondem às atividades regulares e institucionalizadas da 

FPN. 

 

VE1 – Iniciação à prática da Modalidade  

 

OE.1.1 – Divulgar a importância de saber nadar e os benefícios da natação 

A prática desportiva tem vantagens a nível da saúde e do bem-estar das 

pessoas, apresentando vantagens profiláticas na prevenção da obesidade e 

outras doenças. A natação beneficia de duas vantagens competitivas em 

relação a outras modalidades: por um lado, aprender a nadar é uma 

competência que beneficia o indivíduo ao longo da sua vida (por razões de 

segurança, saúde, lazer), por outro, a prática de natação ou outros desportos 

aquáticos (natação, a hidroginástica, a hidroterapia) tem reconhecidas 

vantagens em todas as idades.  

É necessário promover a prática de natação junto da tutela e da 

sociedade em geral no sentido de tornar a natação na 1ª escolha quando se 

refere à prática de exercício físico. 

 

OE 1.2 - Assegurar a qualidade na prática de iniciação à natação  

É necessário garantir a disponibilidade de infraestruturas, programas 

diversificados e técnicos competentes para a democratização da 
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aprendizagem. Aprender a nadar, em qualquer idade, deve ser um experiencia 

de fortalecimento e enriquecimento pessoal e levar a uma motivação para a 

prática de atividades em meio aquático ao longo da vida.  

É fundamental garantir uma aprendizagem atrativa eclética, abarcando a 

adaptação ao meio aquático e a aprendizagem de todas as disciplinas, e dar a 

conhecer quais os percursos possíveis para a continuidade da prática, por 

forma a atrair um leque maior de praticantes e uma base maior de 

recrutamento numa etapa posterior. 

 
Quadro 42: Indicadores e metas para o VE1 

Indicadores 
Situação 

atual 
2016 2020 2024 

N.º de federados/ utentes 
filiados 

11.651    

N.º de instalações disponíveis 181    

N.º de técnicos certificados 482    

 

 

VE2 – Desenvolvimento da prática da Modalidade 

 

OE 2.1 – Promover atividades que vão de encontro às expectativas dos 

praticantes 

Aumentar a tipologia e a frequência das atividades disponíveis, 

assegurando que cada pessoa tem disponível para escolher a atividade que vai 

ao encontro das suas expectativas. Disponibilizar práticas desportivas que vão 

de encontro ao interesse da sociedade, ter programas que visem diferentes 

públicos-alvo, desde bebés (ligação aos centros de saúde – saúde familiar), 

crianças em idade pré-escolar (ligação às câmaras municipais); crianças em 

idade escolar (ligação ao desporto escolar), até aos idosos, olhando também 

para as diferentes práticas que ocorrem nas piscinas paralelamente à prática 

das disciplinas da natação. 

 

OE 2.2 – Motivar a permanência dos praticantes 

Disponibilizar apoio e guia na evolução da modalidade, assegurando que 

cada praticante tem ao seu dispor um rede de suporte que permite encaminhar 
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o desenvolvimento da prática de forma motivadora, evitando o abandono. A 

oferta deve contemplar a existência de diversos itinerários, definidos e 

conhecidos por todos, cujas estruturas permitam coordenação entre os 

mesmos, de modo a facilitar o acesso dos praticantes e a passagem para 

outros itinerários, seja por motivos de evolução na prática, seja por prevenção 

do abandono. 

 
Quadro 43: Indicadores e metas para o VE2 

Indicadores 
Situação 

atual 
2016 2020 2024 

Abandono (diminuir a 

percentagem de abandono) 
S/dados    

Programas disponíveis     

N.º de atletas em competição     

Parcerias estabelecidas     

 

 

VE 3 – Competição e Resultados - Alto rendimento 

 

OE3.1 – Instituir uma cultura de exigência, excelência, transparência e 

confiança nos agentes desportivos 

Desenvolver uma cultura orientada para a melhoria contínua como forma 

de alcançar a excelência competitiva na natação, estabelecendo padrões e 

condições para a mudança de paradigma desportivo de competição. 

 

OE3.2 – Propiciar suporte aos atletas de alta competição. 

Promover programas de desenvolvimento desportivo baseado nas 

caraterísticas e potencialidades individuais de cada atleta, numa moldura 

organizativa que lhes permita a dedicação exclusiva. 

 
Quadro 44: Indicadores e metas para o VE3 

Indicadores 
Situação 

atual 
2016 2020 2024 

N.º de atletas de competição 

inseridos em programas de 

alto rendimento 

 

   



 

129 
 

Presenças em Jogos 

Olímpicos e em 

Campeonatos do Mundo e Da 

Europa 

 

   

Participação em Finais dos 

JO e dos CM e CE 

 
   

Medalhas conquistadas     

 

 

 Medidas e ações 

 

Tal como já foi referido as medidas e ações encontram-se descritas ao 

pormenor em anexo (anexo A) no final deste documento. Para contextualizar o 

leitor e uma vez que o trabalho da estagiária neste ponto em especifico foi 

bastante reduzido, uma vez que este ponto foi realizado quase todo após a 

saída da mesma da organização, apenas se realiza uma passagem por todos 

os subprogramas que se pretendem realizar dentro de vários eixos 

estratégicos, a saber: eixo 1 – Projetar a Natação, Missão, Estrutura e Função 

para o Futuro; eixo 2 – Relacionamento e Cooperação Institucional; eixo 3 – 

Desenvolvimento Desportivo; eixo 4 - Disciplinas. Dentro de cada eixo 

apresentam-se vários subprogramas distintos e dentro dos mesmos é que se 

apresentam as medidas e ações que se irão desenvolver.  

Relativamente ao eixo 1, este apresenta três subprogramas, um primeiro 

cujo nome se iguala ao nome do próprio eixo já aqui referido, um segundo 

subprograma identificado como “Reorganização Interna da Estrutura e Função 

Administrativa e Técnica” e, por último, o subprograma três que dá pelo nome 

de “Sustentabilidade da Natação: nadadores, treinadores, associações 

distritais, regionais e de classe e federação”. 

O eixo 2 apresenta no seu total, cinco subprogramas. O primeiro relativo 

à “Administração Pública Central, Regional e Local”; o segundo cujo título é 

“Congéneres Federativas Nacionais e Internacionais”; o terceiro subprograma 

apresenta medidas e ações em relação ao “Sistema Educativo”; o quarto 

subprograma é relativo ao “Tecido Empresarial” e o quinto refere medidas e 

ações em relação à “Comunicação e ao Marketing”. 
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O “Desenvolvimento Desportivo”, eixo 3, compreende sete 

subprogramas com ações e medidas desde a reestruturação da matriz técnica, 

massificação da prática, talentos desportivos, longevidade desportiva, 

formação de agentes desportivos, até à inclusão de medidas e ações 

referentes à excelência desportiva. 

O último eixo, referente às disciplinas da natação, apresenta cinco 

subprogramas, cada um específico de cada disciplina da natação, a saber, 

Natação Pura, Natação Sincronizada, Pólo Aquático, Águas Abertas e Masters. 

 

 

h)  Monitorização e avaliação 

 

Este plano é apresentado num contexto particularmente difícil no 

desporto em resultado da crise que se vem arrastando no país, com uma 

enorme redução do financiamento público, pelo que se torna fundamental 

assegurar mecanismos de monitorização e avaliação para fazer frente aos 

desafios deste ambiente em que tudo está em mudança muito rapidamente. 

Um instrumento profilático de monitorização é a atribuição de 

responsáveis dirigentes da FPN para cada medida, que assumirá a 

responsabilidade pela sua concretização e correspondente prestação de 

contas. 

Internamente será definido um grupo de trabalho responsável pela 

recolha e tratamento da informação tendo em vista os processos de 

monitorização e de avaliação do plano estratégico. 

A monitorização visa o acompanhamento, pró-ativo e preventivo, das 

atividades realizadas. É fundamental para a concretização da estratégia, pois 

permite através de indicadores-chave, verificar de forma periódica e 

permanente os níveis de desempenho atingidos e implementar ajustamentos 

operacionais. Será de carácter informativo e quadrimestral, de modo a permitir 

atuar sempre que necessário.  

A avaliação tem como finalidade a apreciação da eficácia com que foram 

concretizadas as medidas relativamente aos objetivos fixados, de que forma 

estão a ser ou foram atingidos, a explicação de eventuais desvios face ao 
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esperado e a análise dos seus efeitos estruturantes. Pela sua natureza, 

decorrerá em dois períodos anuais, consignados no relatório anual de 

execução e no final da época desportiva. 

 

 

i) Nota final 

 

Um plano estratégico é um documento escrito que especifica o rumo que 

a organização deverá seguir para alcançar os seus objetivos, em função da 

leitura do contexto conjugada com a leitura da situação interna. Trata-se em 

primeiro lugar, de um instrumento de gestão orientado para a produção de 

decisões e ações que guiem a organização na concretização dos objetivos 

desejados. 

Os tópicos incluídos no presente documento, o respetivo conteúdo e os 

Anexos que se juntam, proporcionam à FPN um dispositivo norteador da 

atuação no ciclo 2014-2024. Tem enfoque no serviço aos praticantes e à 

comunidade, em formas de assegurar a estabilidade financeira: reconhece e 

responde às tendências sociais, particularmente as limitações financeiras 

atuais e futuras dos portugueses. Aponta oportunidades para o reforço e/ou a 

obtenção de receita própria, olhando para "mercados" até agora passavam ao 

lado da FPN.  

Para que seja possível alcançar os objetivos que foram traçados, prevê-

se a realização de momentos de monitorização e de avaliação. Pretende-se 

com esta prática fomentar um mecanismo gerador de ajustamentos, 

aconselhados pela observação de alterações surgidas na envolvente e na 

situação interna. 

Qualquer planeamento estratégico é um processo dinâmico e aberto, 

suscetível de integrar ao longo do tempo novos elementos e de ser reformulado 

em função de diferentes exigências que se vão apresentando. A sobrevivência 

e o sucesso a longo prazo exigem uma contínua renovação de recursos, 

capacidades e competências, sempre em linha com a evolução dos cenários 

sociais. 
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j)  Mapa estratégico 

  

O mapa estratégico é um instrumento de comunicação por excelência, 

permite condensar a proposta de estratégia num documento visualmente 

apelativo e de fácil leitura, potenciando o envolvimento dos colaboradores e a 

discussão em torno da estratégia. Este mapa estratégico vai ser realizado com 

o objetivo de conseguir condensar todo este plano estratégico aqui 

apresentado apenas numa página, no sentido de facilitar a leitura e a 

interpretação. 

 

 

4.5 Atividades pontuais 

 

4.5.1 Campanha de Natal 

 

 Uma vez que raramente a federação se associava a eventos solidários 

e, tendo em conta a situação que o país atravessa, decidiu-se que iria ser 

realizado um evento solidário na época natalícia onde o espírito de partilha e 

de união das pessoas se sobrepõe.  

 Este evento adquiriu então o nome de “Abraçada” e o objetivo era 

recolher roupas e outros materiais durante um mês e meio (novembro e 

dezembro) para posteriormente serem entregues a uma instituição de 

solidariedade social. Os locais de recolha escolhidos, no sentido de conseguir 

chegar a um público mais alargado e vasto, foram colocados durantes as 

competições das diversas disciplinas que se organizaram durante o período de 

tempo estabelecido. 

 O momento de entrega das roupas e materiais recolhidos seria realizado 

na última competição antes do Natal, uma vez que essa competição iria ser 

realizada em Felgueiras a instituição escolhida foi o Lar Maria Viana. Este lar 

acolhe apenas raparigas e, por isso, apenas foram pedidas roupas e materiais 

diversos para o género feminino. 
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 Relativamente às atividades desenvolvidas, foi necessário ajudar na 

montagem dos caixotes, enviar um email para todas as associações territoriais 

para que estas divulgassem a campanha juntos dos clubes que representam 

(alínea a), foi realizado um guião de procedimentos a executar no dia da 

entrega dos materiais (alínea b) e, por último, foi necessária a presença no 

local da cerimónia para coordenar e deslocar as pessoas envolvidas para os 

locais adequados. 

 O resultado final desta campanha foi bastante positivo em termos de 

quantidade de roupas e materiais angariados e também, em conversa com a 

diretora do lar, percebeu-se de que todas tinham ficado muito contentes com o 

resultado da campanha. Quanto ao trabalho desenvolvido este foi apreciado 

pelo diretor Manuel Freitas que se encontrou presente no momento e o qual 

felicitou o trabalho desenvolvido pelo departamento de marketing e 

comunicação da federação. 

 

a) Email enviado para as associações territoriais 

 

A FPN vai promover, este mês, uma campanha de Natal, denominada 

movimento “A·braçada”, que visa recolher roupas e outros materiais para 

entrega a uma instituição de solidariedade social. 

Entre todos os locais que selecionámos, já se realizou uma recolha na 

piscina municipal de Leiria durante o Campeonato Nacional de clubes da 3.ª e 

4.ª Divisão, nos dias 7 e 8 de dezembro, ficando então agendados os 

seguintes: na piscina do Clube Fluvial Portuense e piscina municipal de Tomar, 

entre os dias 13 e 15, durante os Torneios Zonais de Juvenis e, por último, na 

Piscina Municipal de Felgueiras, nos dias 20 e 21, durante o Campeonato 

Nacional de Juniores e Seniores. A entrega das roupas e dos materiais doados 

será realizada no dia 22 de dezembro ao Lar Maria Viana durante uma pausa 

nas provas. 

Solicitámos, por isso, que as Associações divulguem juntos dos clubes 

filiados esta campanha de Natal. 
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b) Guião para a entrega dos materiais recolhidos durante a 

campanha “Abraçada” 

 

Dia: 22 de Dezembro de 2013 

Local: Piscina Municipal de Felgueiras 

Horas: Entre as 15:00 e as 16:00 horas 

 

 A cerimónia de entrega dos materiais recolhidos ao longo da campanha 

de natal organizada pela FPN vai decorrer durante os Campeonatos Nacionais 

de Juniores e Seniores que terão lugar na Piscina Municipal de Felgueiras 

entre os dia 20 e 22 de dezembro. Na tentativa de que ao longo destes 

mesmos campeonatos ainda ocorra a campanha de angariação de roupa e 

outros materiais esta cerimónia apenas se realizará no último dia de provas e 

na última sessão, dia 22 de dezembro, entre o final do período de aquecimento 

da tarde e o início da sessão que tem inicio previsto para as 16 horas. 

 As personalidades que estarão presentes nesta cerimónia serão, o 

Presidente da FPN, o Presidente da Câmara de Felgueiras, o Presidente da 

Junta de Freguesia, representantes da Santa Casa da Misericórdia de 

Felgueiras, entre outros, e o nadador que deu “cara” a esta campanha, Alexis 

Santos do Sporting Clube de Portugal. Os materiais angariados serão doados 

ao Lar Maria Viana, cuja diretora estará presente na cerimónia. 

  

Programação dos acontecimentos: 

 15:00 – Organização do local onde se irá realizar a cerimónia, separação 

de dois sacos “simbólicos” para a cerimónia, e últimos preparativos, como a 

confirmação e divulgação através do speaker da hora a que vai terminar a 

sessão de aquecimento e da hora a que vai decorrer a cerimónia. 

15:15 – 15:30 – Chegada dos elementos que estarão presentes na 

cerimónia e seu encaminhamento para o cais da piscina; 

15:35 – Nuno Dias, speaker da prova, avisa que o período de 

aquecimento termina dentro de 5 minutos; 

15:40 – Período de aquecimento termina;  

15:45 – Início da cerimónia; 
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15:45 – O speaker inicia o discurso fazendo um resumo da campanha, 

agradece a presença das pessoas presentes e agradece a colaboração das 

pessoas que contribuíram para a causa.  

15:50 – Após esta introdução os dois sacos serão entregues às pessoas 

que estão no local a representar a instituição para onde o material será doado. 

Um saco será entregue pelo Presidente da FPN e outro pelo nadador Alexis 

Santos. 

15:55 – Final da cerimónia - discurso final efetuado pelo speaker e 

encaminhamento das pessoas presentes na cerimónia para o átrio de entrada 

da piscina. 

16:00 – Entrega do restante material às pessoas da instituição. 

 

 

4.5.2 Traduções de relatórios mensais 

 

 Mensalmente são redigidos relatórios de atividades desenvolvidas e 

resultados atingidos pelos praticantes das modalidades a nível nacional. 

Depois de reunidos três relatórios, é enviado um documento, em inglês, para a 

FINA e para a LEN no sentido de lhes transmitir as informações acerca daquilo 

que está a acontecer em Portugal ao nível da natação. 

 Este trabalho de tradução dos relatórios fica a cargo do responsável de 

marketing da federação, Dr. Tiago Mogadouro, mas uma vez que a estagiária 

se sente à vontade neste campo, esta atividade foi-lhe passada para as mãos. 

É uma atividade relativamente acessível uma vez que apenas as informações 

mais relevantes dos relatórios mensais devem ser repassadas. 

 Para melhor dar a entender, um relatório mensal contêm informação 

acerca de resultados mas também inclui no seu conteúdo, por exemplo, 

representações institucionais de elementos da federação em eventos ou 

congressos. Uma vez que as entidades internacionais em cima mencionadas 

não necessitam de ter conhecimento dessas deslocações apenas são 

traduzidos os resultados mais importantes, como por exemplo, na natação 

pura, os atletas que conseguem obter mínimos para campeonatos 
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internacionais. Encontra-se em anexo (anexo B) um exemplar traduzido para 

ilustrar o que foi referido. 

  

 

4.5.3 Atualização do website 

 

 Com a entrada da nova presidência, novos ideais e objetivos foram 

traçados. Um desses objetivos era conseguir informar a comunidade da 

natação o mais rápido e com a melhor qualidade possível acerca de alguns 

aspetos fundamentais das diferentes disciplinas, como as tabelas atualizadas 

de recordes nacionais no caso da NP, ou como a tabela de pontuação 

atualizada no caso do PA. Tudo isto passava inicialmente pelo melhoramento 

do website existente. Foi então proposto um aspeto detalhado do mesmo pelo 

designer, que posteriormente foi aprovado pela direção, e realizado pelo 

informático.  

 Uma das grandes mudanças relativamente à página eletrónica da 

federação anterior é a atualização dos dados dos praticantes que fazem parte 

da seleção nacional na época desportiva em curso. 

 Aquando da entrada da estagiária na federação o website não se 

encontrava em funcionamento ficando completamente operacional em fevereiro 

de 2014. Contudo, em finais de dezembro foi solicitada a presença da 

estagiária num dos dias de estágio da seleção feminina de pólo aquático no 

sentido de atualizar as fotografias existentes em arquivo das nadadoras. 

 O estágio estava a decorrer na Piscina do Clube Fluvial Portuense e a 

tarefa a executar era simplesmente deslocação à piscina e, nos momentos 

antecedentes ao início da sessão de treino da tarde, fotografar individualmente 

as nadadoras e, por último, toda a equipa em conjunto. 

 No início de janeiro foram introduzidas as fotografias no website da 

federação e, com a ajuda do Dr. Tiago Mogadouro, foram atualizadas as 

informações referentes a cada uma das atletas, no que toca ao número de 

internacionalizações, isto é, número de participações em competições 

internacionais em representação da seleção nacional. 
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4.5.4 Deslocação a competições 

 

 Sempre que a FPN organiza uma competição, seja de que disciplina for, 

deslocam-se obrigatoriamente, como elementos do departamento de marketing 

e comunicação, o assessor de imprensa e um elemento que pode ser externo à 

federação ou então, no caso de não haver orçamento para contratações, o 

próprio responsável de marketing da federação. O segundo elemento que 

acompanha o assessor de imprensa tem como funções realizar a reportagem 

fotográfica da competição e, no final do dia, selecionar e colocar as fotografias 

com o logótipo da federação no facebook da mesma. 

  Desde o início do estágio que a estagiária se mostrou interessada a 

desempenhar esse segundo papel, uma vez que uma das suas paixões é a 

fotografia. Existiu a possibilidade de realizar a reportagem fotográfica a um 

campeonato nacional de NP em Coimbra.  

 O campeonato tinha a duração de três dias e um total de seis sessões 

de provas (duas em cada dia). Foi solicitado que, se fosse possível, a 

estagiária conseguisse fazer a seleção de fotografias por sessão e não por dia, 

enviaria as mesmas ao Dr. Tiago Mogadouro para que este colocasse o 

logótipo necessário. 

 Foram três dias extremamente complicados, primeiro, esta função 

obrigava a que durante as sessões a fotografa se mantivesse de pé e se 

deslocasse por todo o local de prova. Segundo, como era a primeira 

experiência, a seleção das fotografias foi bastante difícil de realizar uma vez 

que, para além da quantidade tirada ser grande devido à falta de experiência, a 

vontade de mostrar todas as fotografias era ainda maior. Outra questão que 

tornou esta atividade extremamente cansativa foi a duração de cada sessão, 

uma vez que os campeonatos onde decorreu esta experiência reuniam as 

categorias juvenis e juniores, que fazia com que a quantidade de praticantes 

fosse imensa, as sessões estendiam-se até as 21horas, sabendo que no dia 

seguinte se deveria estar na piscina as 8horas da manhã. 

 Para além destes contratempos, a experiência foi agradável, as opiniões 

ao resultado final foram bastante boas e as retribuições, em relação ao número 
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de “gostos” e comentários na página do facebook da federação, foram também 

bastante positivas.  

 Um dos objetivos inicialmente traçado pelo assessor de imprensa era o 

atingir da marca dos 10.000 “gostos” na página do facebook, o que se tornou 

realidade nas duas semanas seguintes a esta competição.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Reflexão crítica e conclusão 
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5. Reflexão crítica e conclusão 

 

“Quero cultivar mais do que mero conhecimento” 

Capicua2 

 

 Um percurso que chega agora ao fim. Foram cinco anos que agora 

terminam e que fazem parte de mim. Sou mais completa hoje do que ontem, 

serei ainda mais completa amanhã e, para isso, contribuem todas as 

experiências que me enriquecem e me transformam diariamente. Todas elas 

me melhoram, quer sejam boas ou menos boas. Aprendo com tudo o que 

vivencio, com todos que me encontram e com todos os que encontro ao longo 

da minha jornada.  

 Após vários anos de vida dedicados à prática de uma das disciplinas da 

natação, mais propriamente, à prática da natação pura, é indiscutível a 

existência de ligações com a FPN. A curiosidade em perceber o que está do 

outro lado sempre foi algo que me inquietou, perceber como funciona a 

entidade nacional que hierarquicamente se encontra no topo da pirâmide deste 

desporto em específico, sempre me suscitou um certo interesse. Com este 

estágio, não só foi possível conhecer toda a federação, ao elaborar o PE da 

federação, uma vez que tivemos de realizar entrevistas e conhecer 

aprofundadamente os processos e objetivos e determinar com isso caminhos a 

seguir, como também me foi permitido organizar eventos e partilhar ideias com 

os restantes elementos do departamento no sentido de promover e divulgar a 

modalidade, conseguindo com isso angariar novos filiados.  

A possibilidade de ajudar a modalidade desportiva que me fez crescer e 

me acompanhou durante vários anos da minha vida, contribuindo em muito 

para o que sou hoje e dando-me grande parte das amizades que hoje ainda 

guardo, foi extremamente motivante mas ao mesmo tempo desafiadora pois 

queria estar à altura de tamanho desafio. 

Não existindo, até ao início deste estágio, qualquer experiência em 

gestão desportiva e/ou em marketing desportivo, não havia inicialmente um 
                                                           
2 Música: Casa No Campo – Versão Acústica 
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termo de comparação. Contudo, o sentimento de missão cumprida, de 

comprometimento com as atividades desenvolvidas e com a entidade, o 

sentimento de realização pessoal e as opiniões transmitidas por todos os 

elementos da federação que mais diretamente trabalharam comigo, fazem 

parecer e avaliam a minha postura e o meu trabalho de forma bastante 

positiva.  

Esta experiência contribuiu indiscutivelmente para o meu 

desenvolvimento profissional, transmitindo-me e ensinando-me determinados 

conhecimentos e capacidades que até então eram desconhecidos mas que são 

essenciais no desempenho do trabalho do gestor desportivo, como o sentido 

de responsabilidade, a criatividade e a capacidade de adaptação às mais 

diversas situações. Foi também uma experiência fundamental para o meu 

desenvolvimento pessoal pois experienciei situações que me amadureceram 

como pessoa, adquiri conhecimentos importantes para a vida e relacionei-me 

com diversas pessoas que me transmitiram ideais e formas de ver a realidade 

que me acompanharão no futuro. 

Relativamente ao balanço geral que realizo do estágio este é bastante 

positivo, não encontrando pontos negativos em relação ao acompanhamento 

que tive do Dr. Tiago Mogadouro, à ajuda que me deram os elementos internos 

da federação, mais precisamente a secretária permanente, Custódia Coroa e 

também a ajuda que recebi do assessor de imprensa, que me acompanhou nas 

deslocações às competições e em tudo o resto que necessitava. Todavia, e 

apesar de ser um problema quase impossível de contornar, o estado instável e 

delicado em que se encontrava a federação criou algumas dificuldades na 

elaboração de determinados documentos, sendo este o principal ponto 

negativo encontrado durante o estágio.  

O documento que mais foi afetado foi o PE, que ao longo da sua 

realização teve momentos desesperantes pois, uma vez que a direção se 

encontrava em mudança, várias eram as pessoas que ainda não conseguiam 

acreditar na transformação que esta nova presidência poderia trazer. É 

importante referir que, a nível pessoal, a realização do PE foi fundamental para 

perceber e sentir o quão difícil é alterar mentalidades e formas de pensar e agir 
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em determinadas organizações. Por mais necessária que seja a mudança, há 

sempre quem não compreenda ou simplesmente não consiga aceitar, talvez 

porque o que fez no passado tem resultado até ao momento. Para mim, esta 

experiência pessoal, nesta atividade em específico, sobrepôs-se às mais-valias 

a nível profissional que também adquiri, como por exemplo, aprender a 

elaborar este documento e a saber o propósito da sua realização.  

 Em relação ao projeto do Campo de Férias de Verão FPN, elaborado 

quase na sua totalidade por mim, a interação e a comunicação com várias 

pessoas durante a sua realização, e a criatividade e pesquisa que envolveu, 

foram os pontos que mais contribuíram para a aquisição de conhecimentos e 

competências práticas da gestão desportiva. 

 Todas as outras atividades foram também importantes pois, 

individualmente e de formas diferentes, permitiram-me melhorar a capacidade 

de autonomia e autoconfiança, duas capacidades que a meu ver são 

extremamente importantes em tudo na vida. Sem elas é quase impossível ter 

sucesso em qualquer área onde se atue, ser capaz de realizar as coisas 

sozinho e ao mesmo tempo conseguir ter confiança em si mesmo e no trabalho 

que se produz é fundamental no dia-a-dia e ainda mais na fase onde me 

encontro de conclusão do curso para obtenção do grau de Mestre. 

 Relativamente à realização deste documento, esta foi uma tarefa 

fundamental para conseguir refletir sobre todas as atividades e interiorizar 

todos os conhecimentos adquiridos e que experienciei. Certamente que, sem a 

redação do mesmo não teria sido capaz de analisar o estágio realizado de 

forma tão minuciosa e intrínseca como aqui efetuei.  

 Como forma de conclusão final penso ser fundamental destacar que os 

objetivos traçados inicialmente para este estágio foram superados sendo que 

foi possível reter que o trabalho em equipa e a capacidade de uma organização 

unir esforços em prol dos mesmos objetivos é imprescindível para que esta 

tenha sucesso e consiga crescer e subsistir na nossa sociedade.  
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Perspetivas futuras na área 

 

 O desporto, como objeto de trabalho e meio profissional, consegue 

proporcionar diversas oportunidades distintas, apesar de ainda ser visto na 

nossa sociedade, de certa forma, irrisório e diminuto quando comparado com 

outras profissões. Este pensamento geral não me assusta, não me distrai e 

muito menos “me afasta deste mundo”, apenas me entristece por ainda 

existirem pessoas que pensam assim. No entanto, cabe a todos nós, que 

trabalhamos nesta área contribuir para alterar esta imagem. 

Porém, e infelizmente, quando penso “o que vou fazer daqui para a 

frente?”, “o que é que eu realmente quero ser?”, ainda persistem alguma 

duvidas e as respostas certas teimam em não aparecer. Sinto que este 

caminho da gestão desportiva e da organização de eventos pode ser uma 

opção, mas ao mesmo tempo penso que ainda consigo juntar mais alguma 

coisa que me consiga completar a 100%.  

Paralelamente ao estágio, ao longo deste ano integrei-me num ambiente 

profissional como professora de natação, e embora este papel me tenha 

conseguido satisfazer também penso que não será unicamente este o caminho 

que quero seguir a nível profissional. 

De todas as atividades desenvolvidas no estágio aquelas que mais 

gostei de realizar foram as que mais criatividade exigiram, como a elaboração 

do campo de férias e também aquelas que envolveram a fotografia. Ainda que 

alguma incerteza perdure, não deixo de conseguir afirmar que muitas das 

dúvidas que tinha em setembro de 2013 desapareceram, pois hoje, consigo 

dizer que é no desporto, com o desporto e para o desporto que quero 

profissionalmente desenvolver atividades e ações.  
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Anexo A – Medidas e ações por eixos estratégicos 
 

Eixo 1 - Projetar a Natação, missão, estrutura e função para o futuro 

ID MEDIDA/ AÇÃO 
RESPONSÁ

VEL 

SUBPROGRAMA 1.1 - PROJETAR A NATAÇÃO, MISSÃO, ESTRUTURA E 

FUNÇÃO PARA O FUTURO 

 

Reformular Estatutos e regulamento geral e eleitoral 

FPN.  

 
Monitorizar a execução do plano estratégico da FPN. 

 

 

Apoio voluntariado organização competições (Cadetes e 

infantis).  

 

Reunir e disponibilizar informação pertinente para a 

condução das políticas no âmbito da saúde, educação e 

desporto. 

 

 Nova sede para a FPN.  

SUBPROGRAMA 1.2 - REORGANIZAÇÃO INTERNA DA ESTRUTURA E FUNÇÃO 

ADMINISTRATIVA E TÉCNICA  

 Criar Departamento de Estatística e História da Natação.  

 

Modernizar processos administrativos por forma a 

libertar os recursos para tarefas de maior valor 

acrescentado. 

 

 
Reforçar área de Organização e Gestão de Eventos 

Desportivos. 
 

SUBPROGRAMA 1.3 - SUSTENTABILIDADE DA NATAÇÃO: NADADORES, 

TREINADORES, ASSOCIAÇÕES DISTRITAIS, EGIONAIS E DE CLASSE E 

FEDERAÇÃO 

 
Reforçar as parcerias para a realização das principais 
Competições Nacionais das Disciplinas Aquáticas. 

 

 
Organizar eventos desportivos internacionais 
financeiramente sustentados com recurso a parcerias 
estáveis com empresas nacionais e internacionais. 

 

 
Promover o registo obrigatório e a formação inicial e 
contínua de todos os praticantes, treinadores, árbitros e 
dirigentes. 

 

 

Eixo 2 - Relacionamento e cooperação institucional 

ID MEDIDA/ AÇÃO RESPONSÁVEL 

SUBPROGRAMA 2.1 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL; REGIONAL; 

LOCAL 

 Propor alterações ao enquadramento da carreira 

técnico-profissional dos treinadores. 
 

 Propor reestruturação das normas de acesso à alta  
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competição, por modalidade. 

 Estudar a definição de diretivas que permitam a 

inclusão de pistas de 50 metros integradas nas 

piscinas de 25. 

 

 Propor reajustamentos regulamentares nos planos 

de estudo dos cursos básicos para a adoção de 

planos de estudo de ensino articulado do desporto. 

 

 Criar novos planos de acompanhamento 

pormenorizado dos atletas nos Centros de Medicina 

Desportiva. 

 

 Estabelecer protocolos de acesso e planos de 

intervenção concretos junto de Complexos 

Aquáticos com condições para a prática. 

 

 Criar polos de desenvolvimento locais/ regionais em 

concertação estratégica entre clubes, associações 

distritais e regionais, empresas e autarquias que 

permita a aplicação operativa das medidas de ação 

definidas em sede de plano estratégico de 

desenvolvimento da natação. 

 

 Concluir Carta Nacional de Equipamentos 

Aquáticos. 
 

 Desenvolver critérios para o design/funcionalidade 

de espaços aquáticos e trabalhar juntamente com o 

governo/ autarquias para que esses critérios sejam 

incorporados na construção de novos centros 

aquáticos. 

 

 Promover a Certificação Integrada de 

Infraestruturas, numa lógica de Qualidade, 

Ambiente e Segurança. 

 

 Promover iniciativas de trabalho em rede – 

educação, saúde, trabalho, segurança social, 

turismo, autarquias, empresas. 

 

SUBPROGRAMA 2.2 - CONGÉNERES FEDERATIVAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS 

 Protocolar a deslocalização temporária de técnicos, 

nadadores, jogadores e sincronistas, regulando 

institucionalmente a saída para o estrangeiro e 

motivar a sua manutenção no país. 

 

 Provocar a participação nos trabalhos do Conselho 

Superior do Desporto (CSD) e, cooperar com o 

Conselho Nacional Antidopagem (CNAD), bem 
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como com o Conselho Nacional contra a Violência 

no Desporto (CNVD). 

 Protocolar com centros de treino de alto rendimento, 

internacionais, o desenvolvimento de estágios de 

treino/ competição. 

 

 Estreitar e aprofundar as relações da FPN com as 

suas congéneres, e com os países da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

 

 Acompanhar e aprofundar a intervenção da FPN 

nas estruturas da LEN e da FINA (Órgãos, 

Comissões e Painéis). 

 

SUBPROGRAMA 2.3 - SISTEMA EDUCATIVO 

 Articular ações conjuntas com os serviços 

responsáveis pelo Desporto Escolar. 
 

 Articular calendário das provas com os timings dos 

planos de estudo. 
 

 Apoio técnico à implementação da natação nas 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s). 
 

 Criar estrutura de interface com o sistema educativo 

secundário e universitário, para coordenação 

sistemática a curto, médio e longo prazo das 

medidas que permitam compatibilizar as exigências 

de treino com as exigências de competição, assim 

como o enquadramento dos atletas internacionais. 

 

 Desenvolver protocolos com as IES, permitindo 

desenvolver o itinerário curricular individual dos 

atletas em projetos internacionais. 

 

SUBPROGRAMA 2.4 - TECIDO EMPRESARIAL 

 Criar packs de apoio financeiro patrocinados para 

suplementar o sistema de incentivos aos atletas de 

nível internacional. 

 

 Implementar uma política de parceria com 

instituições empregadoras para os atletas focados 

no projeto olímpico. 

 

 Criar parcerias com clinicas médico-desportivas 

para controlo e prescrição 

médica, nutricional, bioquímica e prevenção e 

tratamento de lesões. 

 

SUBPROGRAMA 3.5 - COMUNICAÇÃO E MARKETING 

 Criar um manual de identidade corporativa da FPN.  

 Criar marca FPN para a produção e  
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comercialização de material FPN. 

 Criar loja online.  

 Twitter (Atualização na hora); Facebook; Instagram.  

 FPN TV (Reportagens do gabinete de marketing e 

Comunicação, Transmissões de competições com 

suporte da UTAD TV, YouTube). 

 

 Acordos com TV/empresas para transmissões de 

competições. 
 

 Promover campanha nacional de incentivo à prática 

da natação “Portugal a Nadar”. 
 

 Promover campanhas de sensibilização dos 

benefícios para a saúde, bem-estar e segurança da 

prática da natação.  

 

 Promover campanhas de solidariedade.   

 Pôr em funcionamento a ata eletrónica + estatística 

de polo aquático. 
 

 Realizar anualmente um Campo de Férias FPN.  

 Colaborar com as revistas dos organismos 

internacionais (FINA e LEN), dando a conhecer a 

atividade desenvolvida em Portugal. 

 

 
 

Eixo 3 - Desenvolvimento desportivo 

ID MEDIDA/ AÇÃO RESPONSÁVEL 

S       A A     -    S      A     A  A       C  CA    
SUPORTE AOS PROGRAMAS DE ATIVIDADE 

 

Criar o departamento pluridisciplinar de controlo e 
avaliação do processo de treino em estreita 
cooperação com o sistema científico e tecnológico 
nacional (IES e centros de investigação). 

 

 
Reformular os Regulamentos Desportivos nas 
diversas modalidades. 

 

 
Promover o conceito de “Estágio Aberto”. 
 

 

S       A A   2 -  ASS   CA     A      CA 

 

Integrar, de acordo com as valências reconhecidas, 
as vertentes não desportivas da natação, no quadro 
das responsabilidades da federação. 

 

 

Induzir a Certificação das Escolas de Natação, 

segundo critérios de qualidade pré ‐definidos, 

contribuindo assim para uma maior segurança e 
eficácia na formação desportiva. 

 

 
Auxiliar os clubes/autarquias na implementação dos 
programas das escolas de natação e respetivo 

 



 

XX 
 

ajustamento. 

 
Reforçar os Programas de Desenvolvimento 
Desportivo (PDD’s). 

 

 
Lançar campanha sobre a importância de “saber 
nadar”. 

 

 Promover eventos apelativos à participação popular.  

 
Assegurar condições para a prática de natação aos 
portadores de deficiência. 

 

S       A A     -       A                 S  A     S 
DESPORTIVOS 

 
Criar Plano de Carreira Nacional para cada 
modalidade. 

 

 

Criar rede de centros de formação e treino pontuais 
(clinics) de apoio aos atletas/equipas por área 
regional/zonal desde o escalão de cadetes/infantis. 

 

 

Criar rede de centros de formação e treino regulares 
por área zonal/nacional para os escalões 

pré ‐juniores/juniores. 

 

 

Integrar os centros de Alto Rendimento no edifício 
das medidas de enquadramento dos atletas com vista 
ao alto rendimento. 

 

 

Identificar, promover e enquadrar grupos de 
potenciais atletas no decorrer do processo de 
formação desportiva. 

 

S       A A     -           A         A     S      A 

 
Promover a manutenção dos atletas de elite como 
referencias/embaixadores das modalidades. 

 

 

Definir itinerários objetivos das diferentes práticas 
(informal, federado, de lazer ou competição) e das 
diferentes disciplinas, que facilitem a transição entre 
os mesmos. 

 

 
Apoiar a constituição de uma associação de pais de 
nadadores, auscultando e incorporando-se nas 
decisões da FPN. 

 

 

Monitorizar os níveis de participação e as razões que 
dela advêm (iniciação; permanência; abandono), 
propondo medidas profiláticas para evitar o 
abandono. 

 

 

Promover o apoio a nadadores na fase final da 
carreira desportiva (período transição), na procura de 
condições para integração na vida ativa. 

 

SUBPROGRAMA 3.5 - A     A    S                    S   
     S 

 

Expandir a formação, reciclagem e acreditação 
nacional de juízes das diversas modalidades 
disciplinas nos variados distritos. 
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Desenvolver em conjunto com as associações 
respetivas formas de desenvolvimento e retenção dos 
juízes capacitados nas diferentes modalidades. 

 

 
Procurar obter maior colaboração da ANAN e dos 
Delegados nomeados para a arbitragem. 

 

 

Criar programas de cursos elementares e distribuir 
pelas diversas associações distritais para uniformizar 
a formação de árbitros a nível de todas as 
associações distritais. 

 

 
Criar uma bolsa de avaliadores para avaliar as 
equipas de arbitragem em jogos de Pólo Aquático. 

 

 

Estabelecer protocolos de colaboração com a Real 
Federação real Espanhola no âmbito da arbitragem 
para assegurar a presença pontual de elementos da 
arbitragem internacional nos quadros competitivos 
nacionais. 

 

SUBPROGRAMA 3.6 - FORMAÇÃO AGENTES 
DESPORTIVOS 

 

 

Desenvolver Plano de Formação Interna da FPN para 
agentes diretores/dirigentes, Pessoal técnico e 
Administrativo de capacitação e desenvolvimento 
pessoal dos agentes. 

 

 
Desenvolver ações de formação para técnicos, 
dirigentes e árbitros, através de parcerias com as 
associações de classe. 

 

 
Acreditar todas as formações realizadas no âmbito do 
Plano Anual de Formação, de acordo com o 
Regulamento do PNFT. 

 

 

Acreditar a FPN no Conselho Pedagógico da 
Formação Contínua de Professores para desenvolver 
formação acreditada aos professores ligados ao 
desporto escolar e às atividades de enriquecimento 
curricular. 

 

 
Criar bolsa de tutores para enquadrar estágios dos 
cursos de treinadores. 

 

 

Fomentar a atualização contínua dos treinadores 
inseridos no processo de treino de Alto Rendimento 
nas novas metodologias de treino e 
acompanhamento dos nadadores de alta competição.  

 

 
Desenvolver ações de formação para os nadadores 
de Alta Competição. 

 

 

Produzir manuais e documentação dos cursos de 
treinadores de Grau I, II e III, integrando os 
conteúdos específicos dos diferentes programas de 
desenvolvimento. 

 

 
Promover o envolvimento das famílias no percurso 
formativo dos nadadores (eventos integrados; 
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palestras e workshops). 

 
Implementar gradualmente o e-learning nas ofertas 
formativas da FPN. 

 

 
Promover ações formativas de caráter internacional, 
em pareceria com entidades congéneres. 

 

 
Apoiar a edição de livros e materiais informáticos 
elaborados por treinadores/formadores/docentes. 

 

 
Desenvolver portal de divulgação de artigos técnicos 
e científicos. 

 

 
Desenvolver Clinics temáticos de treinadores e de 
professores de natação. 

 

 
Regular a participação de treinadores em estágios 
das Seleções Nacionais. 

 

 
Criar iniciativa “Artigo Científico” de publicação 
mensal. 

 

 

Divulgar posters técnicos/científicos em articulação 
com Faculdades de Desporto, durante os 
Campeonatos Nacionais. 

 

 
Criar e distribuir DVD’s didáticos com contributo de 
atletas de top nacional. 

 

 
Apoiar e incentivar as ações formativas da 
Associação Portuguesa de Técnicos de Natação. 

 

 

Organizar iniciativa bianual "Convenção das 
Disciplinas Aquáticas" em 2014 e 2106, em parceria 
com as IES. 

 

S       A A     -   C    C A   S      A  

 

Criar contratos programa individualizados com 
condições gradativas com uma crescente 
profissionalização de treinadores e atletas em 
processo de otimização do rendimento. 

 

 

Criar critérios de qualificação de atletas definidos 
atempadamente, com discriminação positiva quando 
se consideram competições em piscina curta ou 
piscina olímpica. 

 

 

Desenvolver modelo de gestão da participação em 
estágios e competições internacionais em 
representação da seleção, para atletas e treinadores. 

 

 

Efetuar a gestão participada, FPN, Atletas, 
Associações e Clubes, das verbas relativas 
exclusivamente à preparação dos atletas integrados 
no projeto olímpico, por forma a serem possíveis 
planos individuais de preparação e o seu 
financiamento. 

 

 

Apostar no rejuvenescimento das seleções, através 
das estafetas, potenciando o nível da natação em 
termos quantitativos e qualitativos. 
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Aumentar a participação internacional nas várias 
modalidades e nos vários escalões (realizar e usufruir 
de possíveis parcerias internacionais). 

 

 
Atualizar e divulgar regulamento do sistema de 
incentivos para nadadores, treinadores e clubes. 

 

 
Criar espaço virtual “ Espaço Seleção Nacional”.   

 

Eixo 4 – Modalidades 

S       A A     -  A A       A   S      A 

E5SP1A1 
Reformular os programas atividade para os escalões de formação 
e treino. 

E5SP1A2 
Reestruturar estrutura de programação desportiva e calendários 
NPD. 

E5SP1A3 
Equacionar a existência de um campeonato de juvenis em piscina 
curta: 
 - Discutir com Comissão técnica eventual necessidade. 

E5SP1A4 

Equacionar a organização dos campeonatos de clubes com 2 
atletas por prova e em duas fases: uma em 25 e outra em 50 (para 
condicionar a participação competitiva dos nadadores o ano todo) 
 - Discutir com Comissão técnica, parceiros e clubes. 

E5SP1A5 
Rever a distribuição dos escalões etários 
 - Discutir com Comissão Técnica/implementar. 

E5SP1A6 

Criar e desenvolver a ideia de um “Mare‐Nostrum” nacional tipo 

“Grande Prix Nacional” com a criação de pontes entre diversos 
meetings que conjuntamente contabilizam para o prémio final da 
competição. 
 - Discutir com as Associações Territoriais (AT) organizadoras ou 
interessadas, procurando sponsors interessados. 

E5SP1A7 

Perspetivar a realização de Campeonatos Regionais de Clubes, 
especialmente nos escalões de formação (Infantis/Juvenis), como 
forma de incentivar a participação desportiva. 
Debater com AT e Comissão técnica. 

E5SP1A8 
Reforço da aposta no Programa Júnior e Pré-Júnior (direcionar 
prioridades de investimento). 
Definir programa de investimento. 

E5SP1A9 
Criar a figura do "embaixador dos campeonatos" para as 
categorias jovens e em formação.  

E5SP1A10 

Reavaliar política de Centros de Alto Rendimento, aproveitando as 
valências existentes para promoção de escalões etários 
específicos, potenciando um aproveitamento dos pressupostos 
legais existentes. 

E5SP1A11 
Elaborar Plano Nacional de acompanhamento do Atleta, que possa 
servir de linha condutora para a atividade dos Clubes e assegure 
uma correta progressão na carreira dos nadadores. 
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S       A A   2 -  A A    S  C     A A 

E5SP2
A1 

Aumentar a densidade competitiva da natação sincronizada. 

E5SP2
A2 

Implementar a formação, específica, devidamente estruturada de técnicos 
com formadores internacionais, com vista ao desenvolvimento técnico e 
coreográfico, bem como ao desenvolvimento de áreas complementares 
como a dramatização, expressão e postura corporal e maquilhagem: 
1. Promoção de ações de formação para técnicos de natação 
sincronizada, nas valências: técnica, artística/ coreografia, estilos 
musicais;  
2. Realização de cursos de formação de treinadoras de natação 
sincronizada de nível 1 e de nível 2. 

E5SP2
A3 

Dinamizar a criação da seleção nacional de natação sincronizada para 
representação da modalidade em competições internacionais: 
1. Formação da seleção nacional da categoria Juvenis de NS;  
2. Treinos da seleção nacional em centro desportivo de alto rendimento;  

E5SP2
A4 

Implementar a realização de torneio de figuras com vista ao 
desenvolvimento técnico das atletas: 
1. Realizar torneios de figuras por zonas - zona norte, zona centro e zona 
sul. 

E5SP2
A5 

Protocolar com a Federação de Ginástica de Portugal estágios para 
atletas (principalmente categorias infantis e juvenis), com a colaboração 
de treinadoras de ginástica rítmica, acrobática e trampolins. 

E5SP2
A6 

Rever os níveis técnicos dos esquemas e figuras avaliados em 
competição nacional, com acompanhamento de um juiz internacional. 

E5SP2
A7 

Criar e diversificar em cooperação com as associações regionais/distritais 
as competições/torneios regionais. 

E5SP2
A8 

Premiar as equipas de pódio com material de apoio ao desenvolvimento 
das mesmas: 
1. Recursos pedagógicos / didáticos FINA;  
2. Presença nas escolas internacionais;  
3. Presença nos campos de verão de NS – Espanha. 

E5SP2
A9 

Premiar treinadoras de pódio com estágios de formação internacionais 
Acesso - livre-trânsito - aos estágios da seleção nacional; formação 
internacional de nível 3. 

E5SP2
A10 

Estimular uma atitude proactiva das várias associações na organização 
de torneios regionais que permitam aferir de esquemas elegíveis aos 
Quadros Competitivos Nacionais. 

E5SP2
A11 

Promoção da prática da disciplina, através da implementação de 
encontros regulares nacionais de escolas de aprendizagem.  
Encontro anual do Programa Estrelas do Mar. 

E5SP2
A12 

Incremento da prática da disciplina, através da realização de atividades 
motivacionais de carácter lúdico. 
1. A sincronizada vai a Escola de Natação - a sincronizada na adaptação 
ao meio aquático - incrementar o número de formações neste âmbito. 

E5SP2
A13 

Promover a participação gradual em competições internacionais nos 
escalões jovens. 
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Constituição de uma seleção nacional de NS, com atletas da categoria de 
Infantis e juvenis.  

E5SP2
A14 

Reforçar a formação de juízes - em prova de figuras e prova de esquemas 
- quer em sala (visionamento de vídeos/DVD) quer em cais de piscina 
(deslocações aos clubes).  
Aferir canais de pontuação entre os árbitros. 

E5SP2
A15 

Desenvolvimento de software específico/programa informático para o 
trabalho de secretaria das provas. 

E5SP2
A16 

Estabelecer contacto com as IES que se dedicam à formação na área das 
Ciências do Desporto, para que as mesmas incluam nos seus programas 
um n.º mínimo de 25 horas referentes à modalidade. 

E5SP2
A17 

Solicitar ao Conselho Nacional de Arbitragem a inclusão de um/dois 
elementos da arbitragem nos quadros competitivos nacionais, colmatando 
aspetos formativos do corpo de arbitragem nacional (reforço de 
competências) e prestigiando os campeonatos da FPN. 
Presença de um elemento da arbitragem internacional num dos quadros 
competitivos nacionais. 

E5SP2
A18 

Na constituição de uma seleção nacional de NS salvaguardar a 
possibilidade de esta ter uma treinadora para elementos técnicos e uma 
treinadora para a componente artística.   
Dotar a NS de novas formas de trabalho de uma seleção com vista a 
alcançar classificações satisfatórias. 

E5SP2
A19 

Elaborar um Manual de Boas Práticas em Provas de NS que reúna toda a 
informação obtida aquando das reuniões formativas entre árbitros e 
técnicos que permita aferir critérios de avaliação. (Estas reuniões deverão 
ocorrer no términus dos Campeonatos Nacionais). 

E5SP2
A20 

Propor Campeonatos Zonais de NS rotativos anualmente - num ano na 
zona norte, outro na zona centro e posteriormente, na zona sul - para as 
Provas de Figuras - das quais se obteriam pontos para a definição do 
clube Campeão Nacional.  

E5SP2
A21 

Estabelecer parcerias com autarquias, com vista à criação de núcleos 
locais. 
Reuniões regulares para incrementar colaborações. 

E5SP2
A22 

Estimular uma atitude proactiva das várias associações na organização 
de torneios regionais que permitam aferir de esquemas elegíveis aos 
Quadros Competitivos Nacionais. 
 
 

S       A A     -      A     C  

E5SP3
A1 

Promover o incremento na 
interação, colaboração e 

cooperação institucionais entre 
as estruturas organizacionais 
que compõem o universo de 
prática do PA em Portugal. 

 
Dinamizar a expansão 

Périplo de apresentação dos elementos 
da Direção por todas as Associações 
Regionais e Clubes de PA, promovendo a 
auscultação de perspetivas, posições e 
opiniões de todos os intervenientes, 
acerca dos contextos de intervenção e 
decisão federativa, bem como a tomada 
de consciência sobre as dificuldades e 



 

XXVI 
 

territorial do PA por um apoio 
inequívoco às associações. 

 
Promover a caracterização da 
prática, e contextos inerentes, 

do PA em Portugal. 

particularidades inerentes a cada 
organização. 

E5SP3
A2 

Promoção da interação inter-
Regional/distrital, implementando 
regulamentos que favoreçam o trabalho 
das Associações Regionais (AR) 
facilitando o contacto com equipas de 
outras AR, entre outras. 

E5SP3
A3 

Intensificar e privilegiar as relações e os 
contactos com as associações, 
agendando reuniões periódicas com os 
Diretores Técnicos Regionais. 

E5SP3
A4 

Reunião técnica anual (início de cada 
época) com os treinadores nacionais e a 
Direção e equipa técnica da FPN para 
efeitos de programação e promoção de 
convergência entre as planificações de 
trabalho dos clubes e das ações 
promovidas pela FPN (seleções, 
estágios, encontros, etc.). 

E5SP3
A5 

Promover a melhoria da 
qualidade de prática, e seus 

contextos, no PA em Portugal. 

Rever o planeamento do calendário de 
PA com alternativas válidas para as 
equipas que são precocemente 
eliminadas das competições. 

E5SP3
A6 

Apresentar o calendário e regulamento 
nacional de competições, para o ano 
seguinte, no final de cada época 
desportiva, após consulta das partes 
envolvidas. 

E5SP3
A7 

Apoiar os Clubes reduzindo os custos 
administrativos da participação, 
racionalizando os custos de deslocação, 
tendo em consideração como elemento 
preponderante a designação dos locais 
de competição. 
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E5SP3
A8 

Rever, e promover alterações quando 
pertinente, regulamentos, sem prejuízo 
da qualidade da competição:  
i) Organização de sorteios dirigidos;  
ii) Possibilidade de realização de jornadas 

duplas, e de forma concentrada, 

promovendo a melhoria e racionalização 

da gestão administrativa;  

iii) Rever a participação de  jogadores 

mais novos nas equipas de escalão etário 

superior;  

iv) Discutir e implementar a existência de 

divisões com menos equipas, mas maior 

homogeneidade competitiva 

(possibilidade de realização de 4 voltas 

entre elas em vez de duas e não deixar 

equipas sem competir). 

E5SP3
A9 

Criar a "Escola de Guarda-Redes de Pólo 
Aquático Nacional". 

E5SP3
A10 

Melhoria da qualidade da 
formação de técnicos em 

Portugal. 

Implementar programa de formação de 
técnicos, na perspetiva da plena 
adequação à legislação em vigor, em 
estreita cooperação com o sistema 
científico e tecnológico nacional, 
federações de outras modalidades e 
congéneres internacionais de referência 
sob a forma de: 
Clinics/reciclagens/interações. 
Utilização das novas tecnologias. 
Estágios Nacionais participados por 
técnicos de clubes dando igualmente 
particular atenção a processos de 
descentralização no acesso à formação. 

E5SP3
A11 Promover o aprofundamento 

do conhecimento científico 
intrínseco à prática do PA em 
Portugal, numa perspetiva de 
apoio as processo de decisão 

e desenvolvimento da 
modalidade. 

Realizar o levantamento, compilação, 
organização e valorização do 
conhecimento científico produzido em 
Portugal, e no estrangeiro, na área do 
Pólo Aquático. 

E5SP3
A12 

Promover o incentivo à produção 
científica na modalidade, em estreita 
cooperação com o sistema científico e 
tecnológico nacional, perspetivando a 
resposta a questões de contexto 
pertinente e urgente para a promoção do 
desenvolvimento da modalidade.   
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E5SP3
A13 

Promover o apoio e 
acompanhamento dos 
técnicos nacionais e a 
observação regular de 

jogadores. 

Criação da figura de Técnico nacional 
itinerante. 

E5SP3
A14 

Criação de estágios regionais, 
supervisionados pelo selecionador 
nacional. 

E5SP3
A15 

Reciclagem dos técnicos (principalmente 
dos que trabalham com os escalões de 
formação), realizando ações de formação 
de curta duração e integrando os 
mesmos nos estágios zonais e nacionais. 

E5SP3
A16 

Melhoria da qualidade da 
arbitragem Nacional. 

Formação com a introdução da utilização 
de novas tecnologias.  

E5SP3
A17 

Introdução das novas tecnologias - 
Informatização dos procedimentos de 
intervenção (ata informatizada). 

E5SP3
A18 

Disponibilização de árbitros com 
qualificação adequada no apoio aos 
estágios nacionais.   

E5SP3
A19 

Envio de árbitros para as formações 
internacionais para uma reciclagem aos 
restantes árbitros (Cursos de formação 
internacional. Clinics FINA e LEN).  

E5SP3
A20 

Constituição de um quadro de 
observadores credenciados de 
arbitragens.  

E5SP3
A21 

Promoção, divulgação e 
expansão da prática do PA em 

Portugal. 
                                              

Promoção do estabelecimento, 
reforço e manutenção do 

vínculo, de praticantes e ex-
praticantes, á modalidade. 

                                                                                                 
Promoção do incremento 
quantitativo dos Recursos 
Humanos potencialmente 
afetáveis ao contexto de 

prática do PA. 

Estabelecimento de linhas de orientação 
que, sem custos adicionais ou mesmo 
patrocinadas, permitam alavancar o nível 
competitivo e técnico dos nossos clubes, 
pela exigência de todas as AR com 
equipas nos Campeonatos Absolutos 
apresentarem equipas nas competições 
de formação (mesmo da própria 
associação). 

E5SP3
A22 

Promover e implementar a prática do PA 
em ambiente Master, prevendo 
igualmente a sua contextualização com 
as competições de escalões etários mais 
novos. 

E5SP3
A23 

Promover e implementar o Projeto de 
Mini-Pólo no contexto dos Clubes 
Nacionais. 

E5SP3
A24 

Divulgação a modalidade junto de 
escolas e entidades de apoio a crianças e 
jovens. 
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E5SP3
A25 

Introduzir o PA, inicialmente sob a forma 
de Mini-Pólo, como modalidade de 
contexto de Desporto Escolar, 
promovendo o apoio técnico e logístico, 
de forma protocolada, bem como a 
procura de parceiros institucionais para a 
sua implementação. 

E5SP3
A26 

Apetrechar as piscinas que apoiam o 
desenvolvimento do Projeto Mini-Pólo 
com kits de equipamento específico da 
modalidade (2/4 balizas, bolas e gorros) – 
Projeto de Desenvolvimento LEN 2012 
(caso haja disponibilidade de verba). 

E5SP3
A27 

Criar, tendo por base a corpo de técnicos 
existentes no nosso país, uma bolsa de 
técnicos de apoio aos projetos no âmbito 
do PA. 

E5SP3
A28 

Apetrechar as Associações com um kit de 
equipamento específico da modalidade (2 
balizas, bolas e gorros) – Projeto de 
Desenvolvimento LEN 2012 (se existir 
financiamento). 

E5SP3
A29 

Criação do “WaterPolo Campus” de 
Verão. 

E5SP3
A30 

Procurar o estabelecimento de protocolos 
com empresas e organizações nacionais 
com os seguintes objetivos:  
1 - Associação do nome às competições 
nacionais (Campeonato e Taça de 
Portugal)  
2 - Apoio direto a projetos de formação 
específicos;  
3 - Cobertura televisiva (de preferência 
em direto) das fases finais de Play-Off 
dos Campeonatos Nacionais e Taça de 
Portugal (Masculina e Feminina). 

E5SP3
A31 

Incentivo de captação de imagens dos 
jogos por parte dos clubes e a sua 
cedência à FPN, para criação de arquivo 
de registos de imagens de Pólo Aquático 
nacional. 

E5SP3
A32 

Criação de circuito nacional de voleibol 
de praia (Junho, Julho e Agosto), 
procurando paralelismo com os circuitos 
de águas abertas. 
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S       A A     -    AS A    AS 

E5SP4
A1 

Restruturar as normativas de participação de nadadores de AA. 
Repensar o enquadramento das provas de águas abertas: provas de 
nadadores com filiação águas abertas, de nadadores com filiação master, 
e nadadores não federados (provas abertas). 

E5SP4
A2 

Criar um circuito nacional, aproveitando‐se as provas já  existentes, por 

exemplo. 
A curto prazo procurar realizar um caderno de encargos suportável pelos 
organizadores já existentes e sem encargos para a FPN (com a exceção 
do prize money final do circuito e trofeus). Sempre procurando exigir uma 
boa qualidade nas provas. A longo prazo fazer o mesmo, mas procurar 
uma maior exigência, sem necessariamente aumentar os custos. Arranjar 
patrocínios para o circuito. 

E5SP4
A3 

Repensar o calendário nacional de AA (5km, 10Km, 25km e 5km 
equipas). 
Equacionar a inclusão da prova de 25 km no Calendário Nacional de 
águas abertas. Realizar as provas todas do calendário até ao início de 
Agosto, para que haja mais nadadores a participar nestes eventos. 

E5SP4
A4 

Incentivar as AR para um papel mais ativo no desenvolvimento da 
vertente AA. 
Começar por realizar campeonatos regionais ou inter-regionais de AA nas 
mais variadas distâncias, distribuindo os respetivos títulos regionais. 
Podendo as provas ser em regime Open, mas com títulos regionais. 

E5SP4
A5 

Aumentar a participação internacional de AA. 
Ter nadadores a fazer o circuito mundial ou europeu de águas abertas. 
Criar um regulamento de participações em provas internacionais com 
custos partilhados consoante o nível do praticante e só no caso de não 
estar prevista uma participação de uma comitiva da FPN. 

E5SP4
A6 

Continuar a aposta efetuada com a criação do Campeonato Nacional de 
Longa Distância (indoor), promovendo o alargamento do espectro 
competitivo da disciplina para a época de Inverno. 
Manter o Campeonato, estimulando aos poucos as fases de apuramento 
regionais. 

E5SP4
A7 

Promover o reconhecimento do desempenho dos melhores nadadores 
com a atribuição anual de diversos títulos de Campeão Nacional. 
Continuar a atribuir os títulos de campeão Nacional e respetivos 2º e 
3ºlugares, a Seniores, Juniores e Juvenis. Pensar num alargamento de 
entregas de medalhas até aos 5 ou 8 primeiros. 

E5SP4
A8 

Consolidar o sucesso na organização de competições internacionais, e 
uniformizar a qualidade das organizações nacionais, regionais e locais. 
Tentar voltar a organizar provas internacionais em Portugal. Fazer a 
observação das principais provas nacionais (provas inseridas no circuito 
nacional). Ter um caderno de encargos exequível e que garanta uma 
prova com a qualidade necessária. 
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E5SP4
A9 

Consolidar os excelentes resultados conseguidos na última época aliada a 
uma maior abrangência em termos de praticantes e de escalões 
envolvidos, continuando a reforçar a participação internacional. 
Apostar nos nadadores que nos dão melhores garantias de resultados e 
rentabiliza-los, dando-lhes condições de evolução. Criar aos poucos 
critérios mais elevados para participação em estágios e provas 
internacionais. Estimular os novos valores com participações em estágios. 

E5SP4
A10 

Reequacionar a organização do Campeonato Nacional por Equipas. 
Tentar cativar mais equipas para esta prova. Retirar esta prova de uma 
altura de férias da natação pura para ser mais fácil os clubes conseguirem 
constituir equipas. Realizar uma pré inscrição na prova com algum tempo 
de antecedência. 

E5SP4
A11 

Apoiar a realização de competições a nível regional por parte das AT’s. 
Dar apoio logístico e organizacional às associações regionais, caso o 
solicitem. E fazer cumprir os regulamentos da disciplina, com especial 
enfase para as questões de segurança. 

E5SP4
A12 

Continuar a promover em Portugal, após 2013, a realização de uma etapa 
do Circuito Mundial de AA. 
Criar os contactos com a FINA e ou LEN para podermos ter de novo uma 
etapa de uma competição internacional. 

SUBPROGRAMA 4.5 - MASTERS 

E5SP5
A1 

No âmbito da participação internacional da FPN, nos órgãos de gestão da 
FINA e da LEN, estudar a possibilidade de realização em Portugal de uma 
competição de nível internacional relevante, aproveitando as condições 
nacionais ímpares para a realização deste tipo de eventos. 
Candidatura organização Europeu AA/Setúbal. 

E5SP5
A2 

Adaptar a estrutura orgânica e competitiva da disciplina ao crescimento 
acentuado do número de praticantes. 

E5SP5
A3 

Criar mecanismos de apoio logístico aos atletas master inscritos em 
provas internacionais: facilitar condições de treino e normalizar 
equipamento. 
Facilitar piscina de treino para atletas inscritos nas provas FINA e LEN. 
Vender equipamento FPN (regulamentado e criado pela FPN). 
Criar base de dados com provas internacionais (piscina e AA) e promover 
essa participação (mais atletas portugueses no estrangeiro, igual a mais 
estrangeiros em Portugal).  
Auxiliar nas inscrições. 

E5SP5
A4 

Rever número de sessões e jornadas (possível alargamento de forma a 
permitir o acesso a TODOS os atletas master e a não sobrecarregar cada 
sessão) das provas e regulamentos, sobretudo no que respeita ao número 
limite de provas. 
Aumentar uma sessão no Open de Inverno e Verão 2014 de forma a 
testar a eficácia da medida. 

E5SP5
A5 

Garantir a sustentabilidade económica das provas master. 
Aumentar número de provas por atleta, divulgar internacionalmente as 
provas master FPN e seduzir equipas estrangeiras master a participar nas 
provas FPN Master, disponibilizar informação em inglês e espanhol, 
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realizar provas em zonas perto da fronteira, encontrar "embaixadores" 
FPN nas zonas alvo, etc. 

E5SP5
A6 

Garantir rotatividade regional das provas de piscina e AA. 

E5SP5
A7 

Prémios e Taça Master: distinções anuais em diversos âmbitos de modo a 
homenagear aqueles que dedicaram maior esforço no desenvolvimento 
desta vertente da FPN. 
Premiar os 3 primeiros atletas de cada escalão, pelo somatório de pontos 
em 3 provas individuais, segundo a tabela FINA, e organizar cerimónia; 
Atribuir medalhas nos Nacionais Águas Abertas Master; estudar a 
possibilidade da criação de uma taça master. 

E5SP5
A8 

Estudar o alargamento do escalão master às outras modalidades; 
Organizar torneio experimental de PA master e pensar na integração da 
NS no Open de Verão 2014. 

E5SP5
A9 

Criar novos torneios: nadar dos 8 aos 80, torneio especialista, torneio 
nadador completo e taça master. 
Propor a associações com grupos master ativos a realização de novas 
provas: provas com a supervisão e "selo" FPN, mas feitas em parceria 
não implicando custos adicionais, nem sobrecarregando a estrutura FPN. 
Alguns destes torneios podem ser integradas como provas extra em 
competições já existentes de AR. 

E5SP5
A10 

Incentivar associações a integrar nas provas que já organizam provas 
extra para masters. 

E5SP5
A11 

Através das AT’s procurar promover a assinatura de protocolos com 
Autarquias Locais (pelouros de turismo) no sentido de potenciar a 
realização de competições de masters em locais com condições 
apelativas para as competições desta disciplina. 
Procurar parcerias e oportunidades de criação de protocolos de 
cooperação. 

E5SP5
A12 

Melhorar comunicação com núcleos master. 
Pensar em Newsletter de maneira a comunicar diretamente com estes 
atletas dispensando a mediação dos clubes e com alertas sobre 
inscrições, exames médicos, informações sobre hotéis, provas 
internacionais; aproveitar este canal para divulgar internacionalmente os 
eventos master FPN ou com o selo FPN. 

E5SP5
A13 

Clínica de treino. 
Organizar evento anual autofinanciável e lucrativo de 
formação/estágio/clínica de treino master envolvendo atletas e treinadores 
master: aumentando a qualidade da prática, formando treinadores e 
promovendo: a natação é saúde. 

E5SP5
A14 

Intensificar o envolvimento dos atletas master nas provas AA. 
Criar mecanismo de maior motivação para atletas master estarem 
totalmente envolvidos nas provas AA: premiar, à semelhança de outras 
federações alterar regulamentos (por ex. aumentar tempo limite nos 
10km's), integração e premiação no circuito nacional de AA, etc. 
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Anexo B – Exemplo de um relatório mensal traduzido 

 

Mensal Activities Report  

December 2013 

 

Message from António José Silva.                                                                                                                                                                       

- The bronze medal in 200 meters medley conquered by Diogo 

Carvalho at the European Championships that take place in Herning 

(Denmark), it’s one of the most important moments in the Portuguese swimming 

history what gives us strength and motivation to continue this path for success. 

 

Swimming 

- Our swimmer Alexis Santos, who, in this competitive season 

integrates the elite group of Real Spanish Federation of Swimming, won in the 

Spanish Winter Championship two gold medals, one in 200 meters backstroke 

and the other in the 200 meters medley, and three bronze in the 50 meters and 

100 meters backstroke and in 4x100 meters freestyle. 

- In Europe Championships in Herning (Denmark), Portugal won one 

bronze medal and has achieved four finals and nine semi-finals. The medal was 

conquered by Diogo Carvalho in the 200 meters medley. 
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- The Junior and Senior National Championships was marked by the fall 

of 23 new national records. In these championships FPN has honored Diogo 

Carvalho for the results he had in the Europe Championships and his coach. 

Also in this weekend the FPN has delivered to a social home all the material 

and clothes that had been collected in the first Christmas campaign organized 

by FPN called “Abraçada” 

 

Water Polo 

- Some of the journeys of the National Championship of 1º and 2º 

division of both genders have occurred. 

 

Masters 

- New national records were set in bands A and G. 

 

Decisions 

- The Business Plan and Budget for 2014 was approved by a majority at 

the annual general meeting of the Portuguese Swimming Federation (FPN). 

 

Institutional Representation 

- Signing of the collaboration agreement for the development of the 

Athlete Career Programme in Portugal at the COP. 

 

Other information 

- The FPN organized in the Center / South Zone of Portugal a course of 

district referees for synchronized swimming; 

- The FPN promoted a Manager Course of Grade I / Monitors 

Swimming, held at the Faculty of Sport, University of Porto; 

 

 


