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DISTRIBUIÇÃO: Clubes;
ASSUNTO: Implicações da COVID na atividade
Exmos. Srs.
A Analgarve - Associação de Natação do Algarve vem por este meio, reforçar a divulgação do ponto 3.
COVID 19 – ATIVIDADE do comunicado da FPN emitido a 12 de Março de 2020.
Implicações da COVID na atividade
“1. Anexa-se o documento simplificado das medidas de desconfinamento, faseado. As implicações
imediatas para a natação, pressupõem que a atividade pode recomeçar, para todos os escalões de
formação e competição a partir do dia 5 de abril de 2021. Aguardamos, após diligências, a republicação
da norma 36/2020 de 25 de agosto com a reclassificação do polo aquático como modalidade de médio
risco.;
2. A Resolução de Conselho de Ministros autoriza o lançamento do Fundo de Apoio para a Recuperação
da Atividade Física e Desportiva, no valor global de 35 milhões de euros, que será dinamizado pelo Instituto
Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e dirigido aos clubes desportivos:
a. A medida REATIVAR DESPORTO, que disponibilizará um montante de 30 milhões de euros a
fundo perdido para apoio direto a clubes desportivos no processo de retoma da atividade desportiva;
b. O reforço da edição do Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) de 2021
em 3 milhões de euros, garantindo uma dotação global do programa de 5 milhões de euros;
c. O reforço do montante disponível para a tranche destinada exclusivamente a clubes desportivos
na edição do Programa Nacional de Desporto para Todos (PNDpT) de 2021, em 2 milhões de euros,
garantindo ao programa uma dotação global de 3 milhões de euros e que permitirá dar condições aos
clubes para desenvolverem atividades desportivas para a população, presenciais ou à distância, ajustadas
ao contexto de pandemia.
Informações adicionais serão prestadas quanto ao modo, datas e aplicação das candidaturas.”
Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos e a inteira
disposição para qualquer esclarecimento.
Atentamente,
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Pela Analgarve
Carla Mendes
(Presidente da Direção)
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