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Portimão é a cidade anfitriã do 42º congresso Técnico-Científico da Associação Portuguesa de Técnicos de Natação 

(APTN), evento marcado para os dias 26, 27 e 28 de abril de 2019. Nas magnificas instalações do Portimão Arena, 

estarão reunidos durante 3 dias centenas de técnicos de natação para se debruçarem sobre as últimas evidências 

técnicas e científicas que marcam a atualidade da profissão.  

A edição deste ano, coorganizada com a autarquia de Portimão e o clube Portinado, incorpora o XV Congresso Ibérico 

de Natação, na sequência do convénio recentemente reafirmado com a congénere Asociación Española de Técnicos 

de Natación (AETN), e o II simpósio satélite AIDEA, resultante da parceria com a Asociación Latinoamericana de 

Educación Acuática, Especial e Hidroterapia (AIDEA) e a Federação Portuguesa de Natação (FPN). 

O programa do congresso adota um modelo estrutural diferenciado, que oscila entre sessões plenárias e paralelas 

nas habituais áreas de formação da APTN. As temáticas das diferentes sessões e conferências foram selecionadas 

com vista a permitir o reconhecimento de boas práticas, mas também refletir sobre últimas diretrizes e desafios na 

intervenção profissional do técnico de natação. Por isso, todas as sessões paralelas incluem uma oportunidade de 

debate com os oradores nacionais e internacionais convidados.  

O programa contempla ainda as habituais comunicações orais livres, enquanto contributo da APTN para a 

disseminação da investigação científica aplicada, e a cerimónia de reconhecimento público ao mérito dos 

treinadores(as) portugueses, associados da APTN, que mais se destacaram na sua atividade profissional na época 

anterior. 

Este congresso será um momento ímpar de formação técnica, de manifesta dimensão internacional, no qual se 

celebra a profissão de técnico de natação e se afirma a natação no país e no mundo. 

Contamos consigo em Portimão! Juntos teremos mais e melhor natação! 

O Presidente da Direção, 

Aldo M. Costa 
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Datas importantes: 

 29 de março de 2019 – data limite para submissão de resumos para comunicação livre; 

 12 de abril de 2019 – notificação ao autor correspondente do resumo para comunicação livre; 

 12 de abril de 2019 – data limite para registo no congresso com desconto no investimento.  

 

Local do congresso: 

 Portimão Arena 

Endereço: Parque de Feiras e Exposições de Portimão, 

Caldeira do Moinho, 8500-726 Portimão 

Código+: 4FW8+78 Portimão 

Telefone: 282 470 700 

 

 

Registo, investimento e pagamento: 

 O registo no congresso deve ser efetuado exclusivamente na página oficial de acolhimento (www.aptn.pt) 

 O investimento no congresso consta na tabela em baixo.  

 

Antecipado 

(até 28 de 

fevereiro, inclusive) 

Normal  

(1 março até 12 de 

abril, inclusive) 

Tardio 

(depois de 13 de 

abril) 

Ingresso para profissionais 1 45€ 55€ 65€ 

Ingresso para sócios efetivos da AETN 2 45€ 55€ 65€ 

Ingresso para profissionais integrados em 

entidades aderentes ao “Portugal-a-Nadar” (FPN) 3 

 

30€ 40€ 50€ 

Ingresso para Estudantes 4 30€ 40€ 50€ 

1 O ingresso para profissionais inclui o valor da quota anual de associado APTN (40€). Os sócios que regularizem a quota de 2019 

de forma isolada nos diferentes prazos definidos, só pagam a diferença entre o valor da quota (40€) e o valor do ingresso.  

2 A validade do ingresso para sócios da AETN requer confirmação por parte do secretariado da APTN e após consulta junto da 

AETN. 

3 A validade do ingresso para profissionais integrados em entidades aderentes ao Portugal-a-Nadar (FPN) requer confirmação por 

parte do secretariado da APTN e após consulta junto da FPN.  

4 Os estudantes devem fazer prova do seu estatuto, enviando uma cópia do seu cartão de estudante para a caixa de correio 

eletrónico do secretariado do congresso:  aptn.formacao@gmail.com 

 

 O pagamento deverá ser realizado por transferência bancária para: 

. Banco: 0035 Caixa Geral de Depósitos, SA 

. Nº da conta: 0656006636730 

. IBAN: PT50 0035 0656 00006636 730 16 

. BIC: CGDIPTPL 
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 Deverá incluir na descrição da transferência bancária o primeiro e último nome do participante, seguido de 

aptn2018 – exemplo: pedro-antunes-aptn2019 

 O comprovativo de transferência bancária terá que ser enviado para a caixa de correio eletrónico oficial do 

secretariado do congresso: aptn.formacao@gmail.com 

 O recibo será emitido pelos nossos serviços de secretariado de acordo com as informações apresentadas 

no registo.  

 

A inscrição inclui:  

 O acesso a todas as conferências e seminários previsto no programa;  

 Pasta com documentação de apoio e certificado de presença (para presenças validadas pelo nosso 

secretariado);  

 Certificado de formação para fim de revalidação de título profissional de título profissional nas seguintes 

áreas: 

 1.0 u.c., na componente de formação geral, formação contínua de treinadores  

 2.0 u.c., na componente de formação especifica de natação (graus I, II, III e IV), natação artística 

(grau II) e polo-aquático (grau II, III) 

 1.0 u.c, na componente de formação para Técnico de Exercício Físico e Direção Técnica  

 Acreditação pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC) dos grupos 260/620, na 

modalidade curso de formação, 29 Horas (Registo: CCPFC/ACC-102743/19), mediante cumprimento das 

condições de participação e regime de avaliação (*) 

 Liquidação da quota anual (2019) de associado (válido para registos efetuados por profissionais); 

 

Condições de participação gerais: 

 A inscrição é pessoal, não transferível, e pressupõem a aceitação das normas do congresso e das condições 

de registo; 

 A emissão de certificado de presença carece de validação de presença no secretariado do congresso, 

efetuado pelo próprio, na posse do cartão do cidadão ou outro documento identificativo com fotografia. 

 O cancelamento da inscrição deverá ser efetuado por escrito para o correio eletrónico do secretariado do 

congresso. Aos pedidos de cancelamento antes de 15 de abril de 2019, a APTN reserva-se no direito de 

reter 50% do valor pago, devolvendo o restante. Os cancelamentos efetuados com data posterior não terão 

direito a devolução; 

 O número de participantes a admitir no congresso não será superior à lotação máxima dos espaços previstos 

para as sessões simultâneas. Em todas as sessões aplicar-se-á um regime de assistência por ordem de 

chegada e conforme a lotação máxima preconizada para cada sessão; 

 O programa final do congresso poderá sofrer alterações decorrentes de impedimentos pessoais ou 

imprevistos; 

 A participação ativa nas sessões práticas carece de uso de equipamento adequado, assim como o 

cumprimento integral do regulamento especifico das infraestruturas aquáticas utilizadas. 
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(*) Condições de participação e de avaliação para acreditação em formação continua (professores dos grupos 

260/620): 

 É obrigatória o registo adicional no seguinte formulário:  

https://webx.ubi.pt/survey/index.php?sid=16969&lang=pt 

 O custo desta acreditação acresce 25 euros (para além do valor de investimento no congresso, pago no 

ato do registo e inscrição); pagamento para o IBAN: PT50 0035 0656 0000 6636 73016 

 O comprovativo de pagamento deve ser enviado para o seguinte email (colocando no assunto  FCP + 

Nome Completo) - aptn.formacao@gmail.com  

 A data limite deste registo é de 17 de abril de 2019     

 É obrigatório o registo de presença, assinando a mesma no secretariado do congresso em todos os dias e 

em todos os períodos do programa (manhã e/ou tarde, quando aplicável) 

 Após o congresso, o regime de avaliação dos formandos será realizado com base na análise de um relatório 

individual sobre um tema particular do congresso (à escolha do formando), focando-se em uma ou mais 

palestras, não devendo ultrapassar as 5 páginas. O relatório, devidamente identificado, deverá ser enviado 

para o seguinte email (colocando no assunto  FCP + Relatório) até à data limite de 19 de maio de 2019 - 

aptn.formacao@gmail.com    

 

Comunicações orais livres: 

A Associação Portuguesa de Técnicos de Natação convida todos os interessados a apresentarem uma comunicação 

oral no próximo 42º Congresso Técnico-científico, submetendo a sua proposta de resumo até à data limite de 29 de 

março de 2019. O regulamento específico para a submissão dos trabalhos pode ser consultado na página oficial de 

acolhimento do congresso www.aptn.pt). 

 

Contactos: 

Correio eletrónico específico: aptn.formacao@gmail.com  

Correio eletrónico geral: geral@aptn.pt 

Telefone: 91 9245468 

 

 


