
  

 

REGISTO DE PROGRAMAS “NADADOR SALVADOR JÚNIOR” 
 

O registo de programas "Nadador Salvador Júnior" tem por objectivo ajudar ao desenvolvimento destes 

projectos e assim da prevenção do afogamento, através da educação. 

 

Características do Registo 

 Gratuito; 

 Realizado através do preenchimento de um formulário próprio, disponível em www.fepons.org; 

 No formulário deve ser indicado: local do programa, datas de realização, horário de realização, 

idades dos participantes, previsão de participantes, data/horário da cerimónia de encerramento e 

plano de actividades do programa; 

 O formulário deve ser enviado por correio electrónico para a FEPONS, em conjunto com o plano de 

actividades do programa, em formato pdf; 

 O formulário deve ser enviado para a FEPONS, do correio electrónico oficial da entidade 

organizadora, com conhecimento para o correio electrónico do director do programa local; 

 O formulário deve ser enviado com uma antecedência de pelo menos 7 dias, em relação à data de 

inicio do programa; 

 É atribuído um número de registo a cada programa. 

 

Vantagens 

 A FEPONS envia à entidade organizadora um manual digital, com o símbolo da FEPONS e da 

entidade, para ser distribuído aos participantes no programa; 

 A FEPONS disponibiliza, mediante solicitação da entidade organizadora, apresentações digitais 

(powerpoint), exemplo de regulamento, exemplo de projeto pedagógico e apoio técnico; 

 A FEPONS envia um representante à cerimónia de encerramento do programa; 

 A FEPONS autoriza a utilização do símbolo do programa nacional "Nadador Salvador Júnior" e o 

logotipo da FEPONS, na divulgação do programa e no equipamento dos participantes. 

 

Requisitos para o registo: 

A entidade organizadora compromete-se a: 

 Colocar o número de registo na divulgação do programa; 

 Ter atividades de suporte básico de vida, primeiros socorros, salvamento aquático e segurança 

aquática, no programa; 

 Realizar o programa, segundo o plano de atividades apresentado, sendo permitidas pequenas 

alterações que não desvirtuem o programa; 

 Desenvolver todos os esforços para participar no Campeonato Nacional de Salvamento Aquático 

Desportivo - Júnior, justificando à FEPONS, caso não seja possível. 


