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Gondomar, Cidade Europeia do Desporto, sediará o 40.º Congresso Técnico-Científico da Associação
Portuguesa de Técnicos de Natação (APTN), de 29 a 30 de abril de 2017.
O congresso anual da APTN é uma das referências nacionais na formação de técnicos de desporto,
mobilizando centenas de participantes em várias sessões de reflexão e partilha de boas práticas sobre as
tendências, diretrizes e desafios para a intervenção profissional do técnico de natação.
A edição deste ano confere especial realce à importância do suporte ao nadador e às equipas no caminho
para o sucesso desportivo – sobre esta matéria contamos com a presença do Professor Tiago Barbosa para
uma conferência plenária, e dos Professores Vítor Pardal, Mário Santos e António José Silva para uma mesa
redonda.
Promover a competência aquática junto da população Portuguesa, em particular as crianças em idade e
contexto escolar, é um dos principais intentos da direção da APTN para o próximo quadriénio. Assinalámos
esse nosso propósito com a presença do Professor Robert K. Stallman para uma conferência no âmbito da
pedagogia no ensino da competência aquática para a prevenção dos acidentes e riscos de afogamento.
No extenso programa contamos ainda com a presença de diversos especialistas nacionais e internacionais,
em sessões teóricas, práticas e seminários especializados, sobre as habituais áreas temáticas de formação
da APTN – o ensino e treino da natação e suas vertentes, o fitness aquático, a direção técnica e a gestão de
piscinas. O programa contempla ainda comunicações orais livres, enquanto contributo da APTN para a
disseminação da investigação científica aplicada.
Esta é uma ocasião de excelência para a formação profissional do técnico de natação, assim como um
momento ímpar de convívio e união entre a comunidade técnica da natação num ambiente confortável e
envolvente.
Esperamos por si em Gondomar!

O Presidente da Direção,
Aldo M. Costa
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Datas importantes:
7 de abril de 2017 – data limite para submissão de resumos para comunicação livre;
14 de abril de 2017 – notificação ao autor correspondente do resumo para comunicação livre;
16 de abril de 2017 – registo no congresso com desconto no investimento.

Local do congresso:
Pavilhão multiusos de Gondomar (secretariado, cerimónia de abertura e encerramento, sessões plenárias e paralelas de âmbito teórico
e prático, jantar e gala de reconhecimento de mérito APTN)

Av. Multiusos, 4420-015, Gondomar
Telefone: 22 466 4620
Coordenadas GPS: N 41º 08' 07'' / W 08º 32' 19''

Piscina Municipal de Gondomar (sessões práticas para a área do ensino e treino da natação e suas vertentes)
Rua Comandante Américo Viana, 4420-514 Valbom, Gondomar
Telefone: 224 664 780

Piscina Municipal de Valbom (sessões práticas para a área do fitness aquático)
Rua Pevidal (Largo São Miguel), 4420-267 Gondomar
Telefone: 224 634 272
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Registo, investimento e pagamento:
O registo no congresso deve ser efetuado na página oficial de acolhimento: http://www.aptngondomar2017.com/
O investimento no congresso consta na tabela em baixo. A presença no jantar oficial e gala de
reconhecimento de mérito APTN é complementar, carecendo de registo obrigatório e condicionado à
lotação máxima da sala (por ordem de inscrição).
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
Normal

Tardio

(até 16 de abril, inclusive)

(depois de 16 de abril)

Ingresso para estudantes 1

25€

35€

Ingresso para profissionais 2

50€

60€

Ingresso para profissionais abrangidos por protocolo FPN-APTN 3

25€

35€

Jantar oficial e gala de reconhecimento de mérito APTN 4

10€

1

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: aptngondomar2017@gmail.com
2

O ingresso para profissionais inclui o valor da quota anual de associado APTN (40€)

3

A validade do ingresso para profissionais ao abrigo de protocolo FPN-APTN requer confirmação por parte do secretariado da
APTN e após consulta junto da FPN.

4

Sujeito à lotação máxima da sala, por ordem de inscrição.

Notas:
Deverá incluir na descrição da transferência bancária o primeiro e último nome do participante, seguido de aptn2017 –
exemplo: pedro-silva-aptn2017
O comprovativo de transferência bancária terá que ser enviado para a caixa de correio eletrónico oficial do secretariado
do congresso: aptngondomar2017@gmail.com
O recibo será emitido pelos nossos serviços de secretariado de acordo com as informações apresentadas no registo.
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A inscrição inclui:
O acesso a todas as conferências e seminários previsto no programa;
Pasta com documentação de apoio e certificado de presença;
Certificado de formação para fim de revalidação de título profissional de treinador de natação (2 u.c.,
na componente específica de formação) e técnico de exercício físico (1 u.c.);
Registo gratuito como subscritor do Chlorus (Jornal on line da natação) para época 2016/2017;
Liquidação da quota anual de associado (válido para registos efetuados por profissionais).

Condições de participação:
A inscrição é pessoal, não transferível, e pressupõem a aceitação das normas do congresso e das
condições de registo;
O cancelamento da inscrição deverá ser efetuado por escrito para o correio eletrónico do
secretariado do congresso. Aos pedidos de cancelamento antes de 16 de abril de 2017, 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 nas sessões práticas de fitness aquático carece de uso de equipamento adequado.
Comunicações orais livres:
A Associação Portuguesa de Técnicos de Natação convida todos os interessados a apresentarem uma
comunicação oral no próximo 40º Congresso Técnico-científico, submetendo a sua proposta de resumo até
à data limite de 7 de abril de 2017. O regulamento específico para a submissão dos trabalhos pode ser
consultado na página oficial de acolhimento do congresso.

Contactos:
Correio eletrónico específico: aptngondomar2017@gmail.com
Telefone: 91 9245468

