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1. FILIAÇÕES PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2019/2020 

 

A. Introdução  

A época desportiva 2019/2020 teve início oficial no dia 16 de setembro de 2019. Assim, desde 16 de 

setembro está a plataforma FPNSystem disponível para os procedimentos de filiação dos agentes 

desportivos. 

No que diz respeito à plataforma os processos de filiação para a nova época mantêm-se idênticos 

aos utilizados nas épocas anteriores, com a necessidade do preenchimento dos campos obrigatórios, 

a saber: nome completo, número fiscal, número de identificação (BI, CC ou Passaporte), género, 

morada, foto e validade do exame médico desportivo. Relembramos que em virtude da 

obrigatoriedade de apresentação do Cartão Atleta nas competições nacionais, a foto do agente 

desportivo é imprescindível para efeitos de validação da filiação. Estes campos são de 

preenchimento obrigatório quer se trate de filiações novas ou de renovações. 

Seguindo o sucesso dos procedimentos de desmaterialização instaurados na época 2016/2017, 

tornando mais fácil o controlo, a conferência, a validação e a comunicação em ambos os sentidos, os 

mesmos serão mantidos, visto terem permitido uma mais célere validação dos processos. 

Assim, todos os processos de filiação devem ser enviados digitalmente por email. A partir desta 

época desportiva 2019/2020 não serão aceites processos em papel, com exceção do original do 

exame médico desportivo que deverá ser entregue/enviado para depósito nos serviços da ANL. 

Alertamos que é de extrema importância que, no envio dos processos de filiação, todos os 

documentos necessários para filiar um agente desportivo devem obrigatoriamente acompanhar a 

guia de seguro, bem como o comprovativo do respetivo pagamento das taxas devidas (quando 

aplicável). Os serviços administrativos da ANL não tratarão processos cuja documentação esteja 

manifestamente incompleta.  

Os processos podem e devem ser enviados em várias mensagens eletrónicas, em função do número 

de agentes a filiar e/ou anexos, contudo devem os emails conter clara identificação do processo 

como seja, por exemplo, o número de guia a que dizem respeito.  
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Na ausência de algum elemento, o processo ficará pendente, sendo o clube avisado do elemento em 

falta, e cabendo a este regularizar a situação no mais curto espaço de tempo possível.  

Os serviços administrativos da ANL farão sempre tudo o que estiver ao seu alcance para que sejam 

cumpridos os sete dias definidos pelo Regulamento Geral da FPN para validação dos processos. Para 

isso, será necessária a colaboração de todos por forma a simplificar e aligeirar os procedimentos. 

B. Alteração dos documentos requeridos 

Para nova época desportiva 2019/2020, a Federação Portuguesa de Natação criou formulários 

denominados “Declaração de Consentimento Informado” para a filiação da prática desportiva, a 

autorização do controlo antidopagem e a autorização da utilização dos dados pessoais à luz da 

legislação em vigor. Estes novos formulários são obrigatórios para todos os agentes desportivos. O 

Anexo 2 é destinado aos agentes desportivos menores de idade, e o Anexo 3 a todos os restantes 

agentes desportivos.  

A adição do Anexo 3, e para conferência da assinatura, requer que os maiores de idade tenham de 

enviar cópia da frente do BI/CC (frente e verso no caso de primeiras filiações para conferência dos 

dados). 

 

C. Procedimentos 

Descrevemos seguidamente os passos do processo de filiação:  

Atletas de competição 

• Efetuar a revalidação ou nova filiação no FPNSystem, com a elaboração das respetivas guias 

de seguro. Relembramos a obrigatoriedade da introdução dos campos obrigatórios 

assinalados, incluindo a foto atualizada se não constar no registo do atleta ou se encontrar 

manifestamente desatualizada; 

• Para cada agente desportivo, compilar em formato digital os seguintes documentos:  

o Renovações: Formulário anexo 2 ou 3 preenchido e assinado (caso menor de idade 

ou não, respetivamente), cópia de BI/CC de quem assina o Anexo 2 ou Anexo 3, 

exame médico desportivo (se anterior estiver caducado no ato da renovação);  

o Novas filiações:  

▪ De menores de idade - cópia de BI/CC do atleta; Formulário Anexo 2 

preenchido e assinado pelo Enc. Educação, cópia BI/CC do Enc. Educação; 

exame médico desportivo; 

▪ De maiores de idade – cópia do BI/CC do atleta, Formulário Anexo 3 

preenchido e assinado e exame médico desportivo. 
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• Enviar por correio eletrónico: 

o Ficheiro da guia de seguro no formato original (xls); 

o Os documentos de cada agente, preferencialmente em formato PDF (formatos 
DOC/DOCX ou de imagem também aceites); 

o Sendo necessário o Exame Médico Desportivo, este deve ser igualmente enviado 
digitalmente, ou carregado no registo do agente na plataforma, nas opções de 
documentos digitais e somente o original deste deve ser enviado via postal ou 
entregue na ANL; 

o Comprovativo de pagamento das taxas devidas, conforme tabela em vigor. 

 

Todas as comunicações eletrónicas sobre processos de filiação são efetuadas 

obrigatoriamente para o endereço: 

filiacao@anlisboa.pt 

Os processos de filiação enviados para qualquer outro email, poderão não ser devidamente 

tratados. 

 

Técnicos / Treinadores / Dirigentes / Técnicos de Saúde 

• Efetuar a revalidação ou nova filiação no FPNSystem, com a elaboração das respetivas guias 

de seguro. Relembramos a obrigatoriedade da introdução dos campos obrigatórios 

assinalados, incluindo a foto; 

• No caso de treinadores/técnicos, carregar no registo do agente na plataforma, na área de 

documentos, a cédula profissional atualizada, se não estiver aí presente; 

• Preenchimento e assinatura do Formulário de Consentimento Informado Anexo 3; 

• Enviar por correio eletrónico: 

o Ficheiro da guia de seguro no formato original (xls); 

o Os documentos de identificação de cada agente (BI/CC) para conferência de dados 
ou assinatura, preferencialmente em formato PDF (formatos DOC/DOCX ou de 
imagem também aceites); 

o Cópia da cédula de treinador (treinadores) ou cartão profissional (técnico de saúde); 

o Comprovativo de pagamento das taxas devidas, conforme tabela em vigor. 
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2. CONDIÇÕES DE FILIAÇÃO 

Os serviços administrativos da ANL não irão processar pedidos de filiação enviados por clubes em 

que se verifique uma das seguintes situações: 

→ Taxas anuais de filiação do clube por regularizar; 

→ Dívida por regularizar para com a ANL. 

Existindo alguma das situações indicadas, o clube terá de regularizar previamente a sua situação 

antes de iniciar qualquer processo de filiação. Mediante os casos, poderá ser proposto à Direção da 

ANL solução de regularização. Qualquer outra dúvida contactar os serviços em geral@anlisboa.pt.  

 

3. SEGURO DESPORTIVO 

Informamos que para a época desportiva 2019/2020, o seguro desportivo em vigor nesta associação 

é o contratado pela Federação Portuguesa de Natação, com os seguintes dados: 

Companhia de Seguros: AIG 

Mediador: MDS 

Nº de Apólice: PA16AH0173 

Valor do Prémio: 3.00€ (por agente desportivo para todas as modalidades) 

Franquia: 70 € 

Coberturas: 

• Morte ou invalidez permanente: 27.500 € 

• Despesas de tratamento por acidente: 4.382 € 

• Despesas de funeral: 2.191 € 

Encontra-se em anexo ao presente comunicado as Condições Gerais da apólice de seguro 

contratada, Manual de Procedimentos e formulário para participação de sinistro. 

 

4. TABELA DE TAXAS 2019/2020 

Até à época anterior a taxa era vinculativa por agente desportivo, e não por modalidade filiada. O 

que se verificou ao longo dos últimos anos foi recorrentemente existirem filiações suplementares 

em outras modalidades ou categorias (como masters ou dirigentes, etc), decorrendo desse facto 

uma sobrecarga de trabalho para os serviços da ANL em termos administrativos. Mesmo em casos 

que essas modalidades/categorias suplementares por vezes não fossem necessárias. O rigor 

processual que decorre da desmaterialização documental resulta assim num processo que não é 

compatível com filiações “ad-hoc” avulsas ou desnecessárias. 
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A tabela de taxas para a época desportiva 2019/2020 introduz alterações, que refletem as 

necessidade de maior rigor e equidade de tratamento entre todos os intervenientes. 

A tabela de taxas em vigor para a época 2019/2020 é a seguinte: 

Tabela de Taxas e Seguro 

Em vigor a partir de 16 de setembro de 2019 
    

  
 
Taxa anual filiação clube 
  

100.00 €  

 

(1)  

  
 
Atletas 

Primeira modalidade 

 
 

5.00 € 

 

  Modalidades suplementares 2.00 € (2)  

 

 
Mudança de clube ou para individual 

 

 
5.00 € 

 

 

(3) 

  

 
Dirigente / Treinador / Técnico Saúde 

Primeira subcategoria de agente 
Subcategorias suplementares 
  

 
5.00 € 

 2.00 € 

 
(4)(5) 

    

  

 
Seguro Desportivo FPN 
  

3.00 € 

 

 (6)  

 

(1)  Conforme os estatutos da ANL, a taxa de filiação de clubes/entidades é por ano civil, sendo a 

mesma devida até ao dia 1 de fevereiro conforme a alínea b) do Artigo 26º dos Estatutos, sendo 
faturadas no mês de janeiro de cada ano. 

(2)   Aplicável por cada modalidade suplementar 
(3)  Aplica-se igualmente a taxa de modalidades suplementares a atletas filiados anteriormente em 

múltiplas modalidades 
(4)  Os Dirigentes, Treinadores e Técnicos de Saúde são considerados, para efeitos de taxas, como um 

grupo de categorias de agentes desportivos equiparáveis, aplicando-se assim a taxa suplementar 
quando filiados em mais do que uma subcategoria 

(5)  Os agentes destas categorias que se filiem simultaneamente como atletas, não os isentam do 

pagamento da respetiva taxa como atletas (e vice-versa) 
(6)  O seguro desportivo é para toda a época desportiva, mas a apólice de seguro é nominativa e 

vinculativa ao clube, pelo que se houver lugar a mudança de clube de algum agente desportivo, é 
obrigatório o pagamento de novo seguro 

 
Pela Direcção 

Miguel Santos 
(Presidente da Direção) 
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