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1. ESCLARECIMENTOS AOS PROCEDIMENTOS DE FILIAÇÕES 

Em seguimento ao Comunicado nº 01-19/20 da Direção da ANL, e da comunicação enviada por 
mensagem no dia 9 de outubro com atualização aos procedimentos de filiação obrigatórios indicados 
pela Federação Portuguesa de Natação, em particular no que respeita ao upload de documentos na 
plataforma FPNSystem, somos a recordar o seguinte: 

A. Sempre que existir renovação de exames médicos desportivos, não só no momento da 
renovação da filiação, mas também no decorrer da época desportiva, continuará a ser 
obrigatório o upload do novo exame médico na plataforma FPNSystem; 

B. Tal procedimento não isenta os clubes de continuarem a entregar os originais dos exames 
médicos, que só serão validados por estes serviços após o devido upload; 

C. A entrega dos originais dos EMD poderá continuar a acontecer por qualquer das vias 
disponíveis: entrega na sede da ANL, envio por correio ou entrega à Direção de Prova de 
qualquer uma das provas organizadas pela ANL. 

 

2. INSCRIÇÕES EM COMPETIÇÕES – NORMAS A CUMPRIR 

Ao longo das últimas épocas desportivas temos vindo a alertar os clubes que participam nas 
competições organizadas pela ANL da necessidade de corrigirem certos procedimentos quando 
preenchem os ficheiros informáticos de inscrições nas competições. Quer seja com a aplicação “Team 
Manager”, quer com a aplicação “Entry Editor”. 

Contudo, e apesar de várias normas e regras estarem espelhadas no Regulamento Desportivo Regional 
de Natação Pura em todas as épocas desportivas (anexo II), vários têm sido os erros encontrados nos 
ficheiros enviados, que fazem atrasar significativamente o tratamento dos mesmos no carregamento 
das inscrições no software de prova. 

Por conseguinte enumeram-se abaixo as regras aplicáveis à inscrição dos nadadores ou equipas de 
estafetas em qualquer das competições da ANL ou dos seus clubes associados, que no caso de 
incumprimento, nos reservamos no direito de recusar os ficheiros informáticos enviados. 

 

Inscrições individuais 

a. O nome do atleta a inscrever tem de respeitar o registado como “Nome 
Conhecido” na plataforma FPNSystem. É assim que os seus resultados serão 
corretamente carregados na base de dados do Swimrankings para a devida 
homologação; 
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b. O nome conhecido, habitualmente composto por três nomes, tem de ser 
colocado no software da seguinte forma: 

i. Campo “Apelido”: último nome do Nome Conhecido 

ii. Campo “Nome”: os dois primeiros nomes 

c. Também no cumprimento da composição do nome como se encontra inscrito no 
FPNSystem, e para que o cruzamento do mesmo se possa verificar com a base de 
dados de resultados, os nomes não podem conter acentos ou cedilha, 
genericamente conhecidos como carateres portugueses.  

i. Pede-se, pois, que quem possua o Team Manager que reveja a base de 
dados dos atletas filiados para a presente época, e corrija os nomes 
observando o enumerado. 

ii. Aos possuidores do Entry Editor solicita-se que sempre que escrevam os 
nomes em cada uma das competições, de acordo com a regra. 

d. Regularmente, e em particular com atletas com filiações novas, o campo da 
“Licença” não é preenchido. Ainda que seja natural que na primeira competição 
o número da licença possa não estar ainda atribuído, após a aprovação da licença 
pela FPN não é justificável o campo não ser preenchido. 

i. No caso de existir licença, é mandatório a sua colocação no respetivo 
campo. 

ii. No caso de não existir (quando da primeira filiação) deve ser colocado um 
número de identificação do atleta (preferencialmente o NIF). 

iii. Solicita-se a quem possua o Team Manager que reveja a base de dados 
dos atletas para correção de falhas que estejam a ocorrer. 

e. Ocorre regularmente alguns erros, especialmente quem usa o Entry Editor, de 
não ser selecionado o género correto do atleta (masculino/feminino). Alertamos 
que para a devida correção, deverão efetuar os seguintes passos: 

i. Se já tiverem efetuado inscrições em provas para esse atleta, deverão 
anular as mesmas; 

ii. Editar o registo do atleta para correção do género; 

iii. Voltar a editar as provas, e inscrever novamente o atleta nas mesmas. 

Sem esta ordem correta, podem ocorrer erros como atletas masculinos inscritos 
em provas femininas ou vice-versa. 

Inscrições de estafetas 

a. Tem vindo a verificar-se inscrições de equipas de estafetas rejeitadas, porque não 
cumprem com o estipulado no regulamento, particularmente no que respeita aos 
escalões/categorias que podem participar.  

Solicita-se a correta leitura de todo o articulado dos regulamentos, especialmente 
no concerne à possibilidade ou não de poderem participar numa equipa atletas 
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da mesma categoria (ex: infantis) mas de escalões diferentes (ex: infantis A e 
infantis B). 

b. É mandatório a indicação da composição das estafetas. A sua ausência impede a 
conferência da sua inscrição ao abrigo do regulamento específico, em particular 
nas categorias/escalões em que irá participar. 

c. É mandatório a colocação de tempo de inscrição nas estafetas.  

 

Apesar de os procedimentos enumerados não representarem nenhuma alteração ao já estipulado em 

regulamento, alertamos que a partir do Festival de Abertura de Juvenis, Juniores e Seniores estes 

Serviços Administrativos serão rigorosos no seu cumprimento, no respeito dos regulamentos em vigor 

e pela crescente necessidade de eficiência, para que possamos cumprir com todos os processos 

administrativos ao longo da época com a máxima celeridade. 

 

 

Os Serviços Administrativos 
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