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A Associação de Natação de Lisboa, em sede de reunião de Direcção realizada a 5 de Maio do corrente ano, 
cuja ordem de trabalhos se centrou na análise e balanço da gestão financeira preconizada na presente época 
desportiva bem como na viabilização e estruturação do futura desta instituição, face à necessidade de regularizar com a 
maior brevidade possível as dívidas pendentes que esta associação tem para com vários dos seus credores e em 
particular com os árbitros do quadro do nosso Conselho Regional de Arbitragem, deliberou de forma unânime 
implementar as seguintes medidas: 

• Com início nas provas de Junho de 2014, todas as inscrições em provas de natação pura organizadas 
pela ANL terão obrigatoriamente de ser liquidadas até às 17h do 2º dia anterior ao do início da 
competição em questão; 

• O não pagamento dentro do prazo estabelecido inviabilizará a participação dos atletas na competição; 

• Conforme articulado no ponto 1.1 do Anexo III do Regulamento Desportivo Regional de Natação Pura 
2013/2014, todas as provas organizadas por entidades que não a ANL, a entidade organizadora deverá 
requerer orçamento para a equipa de arbitragem, aquando da apresentação do regulamento para 
aprovação, e o respectivo valor liquidado no mesmo prazo acima indicado; 

• Todos os sócios com facturas pendentes de liquidação, com saldos de C/C inferiores a 200 €, deverão 
efectuar o pagamento das mesmas até ao dia 31 de Maio de 2014. Caso os saldos sejam superiores, e 
até à mesma data limite, deverão os sócios apresentar proposta de plano de liquidação, ou optar pelo 
pagamento integral das mesmas. 

 

As medidas apresentadas visam corrigir desequilíbrios existentes que, apesar dos diversos esforços envidados 
no passado recente, não se encontram ainda totalmente sanados, provocando assim um conjunto de pressões na 
nossa tesouraria e que se tornam incompatível com o normal funcionamento desta instituição. 

O recentemente adquirido equipamento electrónico, foi um dos passos mais profundos tomados por esta 
Direcção visto tratar-se de um investimento de médio a longo prazo. Este investimento será pago na exacta medida da 
despesa que gerava todos os anos com a contratação externa do serviço, e que após a sua liquidação, possibilitará 
uma fonte de receita, ao invés da uma fonte de despesa que antes representava.  

Convém ainda referir o salto qualitativo que este equipamento irá provocar nas competições da ANL, para além 
de possibilitar condições mais atractivas para as competições organizadas pelos nossos sócios, e se estes assim o 
considerarem como uma mais-valia na organização dos seus eventos. 

Porque queremos trabalhar em melhorar as condições da formação e competição da natação na região de 
Lisboa, necessitamos de ter uma Associação sólida, eficaz e cumpridora das suas obrigações. 

 

1. PAGAMENTOS 

COMUNICADO Nº 11 - 13/14 
 

Lisboa, 13 de Maio de 2014 
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A Associação de Natação de Lisboa, como resultado da sua constante procura de alternativas para o 
financiamento externo na aquisição de um sistema de cronometragem electrónica, tem o orgulho de divulgar que, 
através de um mecenas, conseguiu encontrar a solução de financiamento que permitiu a aquisição do sistema de 
cronometragem que foi estreado no passado fim-de-semana em Vila Franca de Xira. 

O equipamento não foi adquirido pela ANL mas sim pela entidade que financiou, encontrando-se a ANL a 
executar o pagamento faseado desta, momento a partir do qual passará a ser detentora do mesmo. 

Este financiamento esteve sujeito a um projecto de execução a três anos no qual está previsto o aluguer do 
mesmo a entidades interna e externas como forma de acelerar todo o processo de pagamento. Igualmente foi levado 
em conta o valor médio gasto anualmente sempre que este equipamento foi utilizado nas competições mais importantes 
e que em muito pesou o lado da despesa nos orçamentos desta instituição. 

Todos os sócios e outras entidades que desejem usufruir do equipamento nas competições por si organizadas, 
poderão solicitar orçamento, no momento da apresentação da candidatura à realização das mesmas, conforme o 
articulado 1.1 do Anexo III do Regulamento Desportivo Regional da presente época. 

 

 

Após a detecção de um erro na emissão da apólice de seguro desportivo da Companhia de Seguros Allianz, e 
porque a sua correcção exigiu a emissão de nova apólice, informamos que a apólice em vigor para todas as filiações 
efectuadas com seguro desportivo contratualizado por esta associação é a seguinte: 

• Número apólice: 202356683 
• Franquia: 60.00 € 
• Coberturas: 

o Morte ou invalidez permanente: 27.006 € 
o Despesas de tratamento: 4.320 € 
o Despesas de funeral: 5.000€ 

 

Informa-se ainda que todos os assuntos relacionados com a gestão de qualquer sinistro, deverá ser contactado 
o mediador de seguros ALL BONUS MEDIAÇÃO SEGUROS para o endereço de e-mail geral@all-bonus.pt. 

 

Pela Direcção 

 

Carlos Fernandes 
(Presidente) 

2. CRONOMETRAGEM ELECTRÓNICA 

3. SEGURO DESPORTIVO 
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