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SUMÁRIO
1. Enquadramento da atividade desportiva dos nossos
sócios em ambiente de pandemia COVID-19

1. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE DESPORTIVA DOS NOSSOS
SÓCIOS EM AMBIENTE DE PANDEMIA COVID-19
Desde o passado mês de março, que a prática da natação, seja ela com enquadramento federado ou
não, vive uma realidade nunca observada. Seja a nível local, nacional, ou mesmo internacional, esta
situação não decorre apenas do confinamento geral da sociedade - na tentativa, de minimizar os
efeitos da pandemia do vírus COVID-19 - nem da invariável necessidade de interditar vários tipos de
equipamentos - no nosso caso os equipamentos de natureza desportiva. Ela decorre principalmente
pela incapacidade de qualificar e quantificar os riscos de possível propagação do vírus, ou das medidas
suficientes, necessárias, e ajustadas a cada atividade, para uma reabertura das mesmas com o menor
prejuízo financeiro associado
Sendo um problema eminentemente de saúde pública de cariz mundial, as medidas tomadas pelos
governantes e pelas autoridades de saúde foram drásticas e radicais, à luz do conhecimento que a
comunidade científica mundial nos vai fornecendo, e os constrangimentos e efeitos provocados
também foram, são, e perspetivam-se como dramáticos. É certamente necessário ajustar a vida de
todos à nova realidade, e conseguir gradualmente regressar à possível normalidade, mas fazê-lo com
todas as medidas necessárias e praticáveis de responsabilidade social coletiva, mantendo ainda assim
a luta contra a propagação desta ou de outras pandemias.
Neste contexto, a Direção da Associação de Natação de Lisboa tem estado regularmente em contacto
sob a forma de reuniões periódicas com as direções das associações congéneres, assim como com a
direção da Federação Portuguesa de Natação, para ir avaliando a situação de forma permanente,
equacionar medidas de apoio, preparando recomendações a enviar às autoridades de saúde e
governo, e preparando a nova época desportiva para uma realidade diferente.
Ainda não sabemos nesta altura pelas autoridades competentes, quando e quais as condições que
serão impostas para a reabertura das piscinas a nível nacional. Mas todo um trabalho preparatório e
de consciencialização de todos à nova realidade é necessário ir fazendo já.
Com o propósito de melhor acompanhar e possivelmente contribuir para a nova realidade dos nossos
associados, vimos por este meio solicitar a possibilidade de nos indicarem quais as perspetivas para a
reabertura das vossas atividades quer a nível federado, quer eventualmente a nível da utilização não
federada, e em que condições a mesma será realizada/viabilizada, assim que seja autorizado.
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Adicionalmente, e não sendo necessário a inclusão de possível plano específico de
implementação/viabilização, era importante percebermos quais as medidas de intervenção previstas
ou mesmo já realizadas (entre outras: alteração de condições de acesso e circulação, implementação
de estruturas adicionais como acrílicos e em que áreas, limitações na utilização de balneários, …)
A recolha desta informação agora, associada à possibilidade de irem atualizando a mesma no decorrer
dos próximos meses, irá assegurar que melhor nos seja possível defender os interesses daquela que é
a mais relevante Associação Territorial.
Agradecemos o envio dessas informações para o nosso email geral@anlisboa.pt.
Entendemos que a partilha das ideias, experiências e conhecimento é fundamental para regressar à
possível normalidade, dentro da máxima responsabilidade que cada um tem na sociedade para atingir
o objetivo comum de erradicação da pandemia.
A Associação de Natação de Lisboa estará sempre ao lado dos seus sócios, dentro das suas
competências institucionais, nos locais próprios, fazendo tudo para preservar os interesses e desígnios
daqueles que representa.

Pela Direcção

Miguel Santos
(Presidente da Direção)
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