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Com a implementação do projecto “Portugal a Nadar” da Federação Portuguesa de Natação, verifica-se a 
necessidade de realizar alterações aos procedimentos de filiação, os quais, naturalmente têm levantado algumas 
dúvidas nos clubes nossos associados. Assim, e para o cabal esclarecimento dos procedimentos a efectuar, 
esclarecemos qual o método que deve ser adoptado, segundo a situação de clube aderente ou não aderente ao 
projecto. 

Clubes aderentes do “Portugal a Nadar” 

 

Devem os clubes comunicar essa adesão à ANL, enviando cópia do contrato assinado com a FPN. 

• Atletas de competição: 

o Efectuar a revalidação ou nova filiação no FPNSystem, com a elaboração das respectivas 
guias de seguro. Relembramos a obrigatoriedade do carregamento da fotografia de cada 
atleta/agente desportivo, no formato 150x200 pixels; 

o Envio da guia de seguro para os serviços da ANL, acompanhado da documentação 
obrigatória:  

 Renovações: Anexo 2 e cópia de BI/CC do Enc. Educação, para revalidações de 
menores;  

 Novas filiações: Cópia de BI/CC do atleta; Anexo 2 e cópia BI/CC do Enc. Educação 
(se menores); exame médico desportivo. 

o A entrega/envio de toda a documentação, deverá ser acompanhada do pagamento ou 
comprovativo do mesmo, segundo os seguintes valores 

 Para os clubes/entidades já filiados antes da época 2014/2015 - 3€ por cada 
atleta/agente filiado; 

 Para os novos clubes/entidades filiados na época 2014/2015 - 5€ por cada 
atleta/agente. 

• Utentes de Escolas de Natação: 

o Não haverá lugar a qualquer procedimento no FPNSystem. 

o Para inclusão dos utentes na apólice de seguro vigente, deverá descriminar-se os dados 
solicitados na folha de Excel própria para o efeito. 

o O envio do ficheiro deverá ser acompanhado do pagamento ou comprovativo do mesmo, no 
valor de 3€ por utente indicado (ou de 5€ por utente, conforme diferenciação indicada acima). 

1. FILIAÇÕES NA ÉPOCA 2014/2015 

COMUNICADO Nº 16 - 13/14 
 

26 de Setembro de 2014 
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Clubes NÃO aderentes do “Portugal a Nadar” 

 
o Deve o clube indicar por email escrito à ANL, qual a opção de seguro que adopta: FPN ou 

seguro próprio. Neste último caso, deverá ser feito prova do seguro vigente no clube; 
 

o Efectuar a revalidação ou nova filiação no FPNSystem, com a elaboração das respectivas 
guias de seguro. Relembramos a obrigatoriedade do carregamento da fotografia de cada 
atleta/agente desportivo, no formato 150x200 pixels;  

o Envio da guia de seguro para os serviços da ANL, acompanhado da documentação 
obrigatória: Anexo 2 para revalidações de menores; cópia de BI/CC e Anexo 2 (se menores) e 
vinheta do exame médico desportivo, no caso de novas filiações. 

o A entrega/envio de toda a documentação, deverá ser acompanhada do pagamento ou 
comprovativo do mesmo, no valor das filiações (segundo tabela abaixo), adicionando o valor 
de 3€ por cada atleta/agente filiado, caso seja adoptado o seguro FPN. 

 

Tabela de filiações ANL para Época 2014/2015: 

Tabela de Taxas de Filiação e Seguro 
Época 2014/2015 

  Clube / Entidade de Escolas Natação 70.00 €   

  Dirigente 
  

Gratuito   

  Treinadores 
  

Gratuito   

  Árbitro 
  

Gratuito   

  Atletas: 
   

  

  Natação Pura 
  

4.00 €   

  Águas Abertas 
  

4.00 €   

  Masters (AA ou NP) 
  

4.00 €   

  Polo Aquático 
  

4.00 €   

  Natação Sincronizada 
  

4.00 €   

(*) Atletas filiados em múltiplas disciplinas, paga somente uma   

  Seguro Desportivo FPN     
3.00 € 
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Por forma a uniformizar os procedimentos de filiações, com o objectivo de maior simplicidade no processo, 
economia de custos e eficiência administrativa e processual, foi elaborado o documento “Procedimentos do Acto de 
Filiação/Renovação”, que enviamos em anexo, e para o qual solicitamos a todos leitura atenta.  

Solicitamos que qualquer dúvida que ainda subsista, deve ser colocada por e-mail, para um dos seguintes 
endereços: 

• geral@anlisboa.pt (para dúvidas de caracter geral) 

• filiacao@anlisboa.pt (para dúvidas relacionadas com estado de processos) 

 

 

A Associação de Natação de Lisboa encontra-se neste momento em processo de mudança de instalações. Por 
esse motivo, solicitamos que qualquer questão administrativa, processual ou desportiva, seja tratada via electrónica (e-
mail). Temporariamente, foi criada uma nova morada para envio de correspondência: 

ANL 
Rua Barão de Sabrosa, nº7, 2º Esq. 
1900-086 Lisboa 

 

Assim que a seja possível receber os nossos associados e fornecedores no novo espaço, o mesmo será 
comunicado. Por todos os transtornos que esta situação possa causar, apresentamos antecipadamente as nossas 
sinceras desculpas. 

 

Pela Direcção 

 

Miguel Santos 
(Vice-Presidente Executivo) 

 

2. PROCEDIMENTOS DE FILIAÇÃO/RENOVAÇÃO 2014/2015 

3. MUDANÇA DE INSTALAÇÕES 
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