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SUMÁRIO
1. Suspensão das atividades da ANL

1. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA ANL
Tendo em consideração o atual possível contexto epidémico relacionado com o COVID-19, a Direção
da Associação de Natação de Lisboa informa que, até nova informação, suspenderá a prossecução de
todas as atividades previamente calendarizadas: competições desportivas, estágios e formações.
Esta decisão não resulta apenas do que, em nosso entendimento, é o melhor comportamento perante
um cenário como o que atualmente se vive, mas antes como consequência do que a nossa
responsabilidade social exige.
Na verdade, para todas as nossas ações/organizações o risco de realização foi sendo continuamente
avaliado, bem como implementadas estratégias e medidas para assegurar que, dentro dos regimes da
normalidade possível, existissem condições para prossecução das atividades previstas.
Infelizmente, aquela mesma avaliação levou-nos a concluir que a responsabilidade social – de uma
forma generalizada – não está suficientemente alerta e consciente para o que deve ser um
comportamento responsável e assertivo no atual cenário. Assim sendo, não poderíamos nós assegurar
as necessárias condições para a continuação da realização das nossas atividades, não só pelas
atividades em si mesmas, mas também do aumento de risco que elas acarretam para as
infraestruturas que as acolhem.
Neste cenário, aproveitamos ainda para pedir para que todos assumamos a nossa responsabilidade
social de forma consciente, procurando evitar comportamentos de risco e/ou potenciadores de risco.
Mais ainda, na consciência de uma eventual possibilidade de contágio primário, secundário ou
terciário, assumir uma postura de preservação pessoal, familiar e social, uma vez que o risco de
contágio da doença é na realidade muito elevado e a negligência ou irresponsabilidade social, neste
enquadramento, é na verdade o maior propagador da doença.
Quando verificarmos que estão reunidas as condições mínimas indispensáveis para o regresso às
atividades, faremos nova comunicação, com os ajustes que acharmos convenientes à calendarização
das mesmas.
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