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1. PREAMBULO 
 

Submete-se à aprovação da Assembleia Geral da Associação de Natação de Lisboa (ANL) o Plano de 
Actividades e Orçamento, relativo ao ano fiscal de 2015, sob o mandato dos Órgãos Sociais da ANL em exercício, 
conforme determina o disposto no art.º 50 nº 2, aliena c) dos Estatutos da ANL, de 9 de Março de 2010. 

 
Este instrumento de trabalho, prioritário para a gestão da ANL, apresenta as actividades a realizar no ano 

seguinte, bem como, a inscrição e descrição das receitas e despesas previstas. Com este documento, procura-se 
sistematizar uma vez mais, de modo previsional, as despesas e receitas do universo de rubricas nele 
desenvolvidas, de modo a que a administração directa para o ano de 2015 tenha como meta a sustentabilidade 
financeira da ANL. 

 
Para o ano de 2015 continuamos em época de austeridade e ainda de alguma retracção económica e, tendo 

por base todos os indicadores fornecidos pela tutela que perspectivam a estabilização dos valores atribuídos às 
Associações Territoriais (AT) relativamente ao ano anterior, entendemos não fazer reflectir no Orçamento, 
qualquer variação significativa no que diz respeito à verba “Subsídio à Exploração”.  

 
Importa ainda salientar sobre esta rúbrica, e sobre a matriz de apoio às AT, que após a introdução da nova 

fórmula de atribuição de verbas para o desenvolvimento da modalidade e formação, para além de traçar um 
conjunto de objectivos a cumprir, não é possível prever em concreto a variação que poderá provocar nas receitas, 
dado o desconhecimento do impacto das correcções que a FPN preconizou efectuar gradualmente, para maior 
justiça na atribuição das mesmas entre as várias AT, reivindicação já antiga da Direcção da ANL. 

 
As nossas principais fontes de receita, para a actividade corrente, é em na sua grande parte, originária desse 

financiamento público, sendo que este continua muito aquém das reais necessidades. Apesar de todo o empenho 
desta Direcção e da Direcção Técnica, e da nossa concordância como fundamentais, os novos projectos 
federativos para o desenvolvimento da modalidade nas várias disciplinas, apresentam um desafio a nível de 
recursos humanos e um esforço financeiro consideráveis, que não são compensadas por reforço de verbas, o que 
coloca maior pressão do lado da despesa das AT. Exemplo disso, são o programa de estágios para os escalões 
de formação na natação pura e os centros estágios para o polo aquático e natação sincronizada, que exigem 
muito em termos humanos, para além das implicações financeiras que daí advém. Acresce o facto das 
dificuldades sempre sentidas a nível da disponibilidade dos planos de água na região de Lisboa, tornando muito 
difícil a concretização de tais projectos. 

 
É objectivo desta Direcção, que apesar de todas as dificuldades, esses projectos sejam executados 

condignamente, aplicando ao máximo o rigor financeiro e controlo da despesa em todas as rubricas, nunca 
colocando em causa o equilíbrio do orçamento, nem fragilizar os quadros competitivos regionais. 

 
Outra das componentes importantes das receitas correntes, são as quotizações dos sócios e das filiações dos 

respectivos atletas, que para 2015 poderá sofrer uma variação, em virtude do projecto federativo “Portugal a 
Nadar”. Este projecto, colocado em prática na sua plenitude, poderá apresentar teoricamente um aumento 
significativo da receita nesta rubrica para a ANL. Contudo, é ainda imprevisível a sua concretização e adesão, para 
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que seja possível reflectir na previsão de receitas. A Direcção da ANL acredita que o projecto poderá significar 
uma forma de maior auto-sustentação da modalidade em geral, mas não consegue quantificar neste momento a 
real implicação do mesmo. 

 
A restante componente da receita provém da execução do nosso calendário desportivo regional, bem como no 

fornecimento de equipas de arbitragem para competições de sócios e outras entidades. Por esse motivo, essas 
realizações necessitam de ser totalmente auto-suficientes. Apesar de o ser há vários anos, era observado em 
diversas competições uma tendência persistente de défice, que esta Direcção corrigiu e continuará a corrigir ainda 
mais em 2015. O controlo das despesas de cada evento é um desígnio traçado para 2014 e que será reforçado 
para 2015. 

 
Um forte contributo para a correcção da despesa foi o investimento na aquisição do sistema de cronometragem 

electrónica, que permite poupar com fornecedores de serviços externos aproximadamente catorze mil euros 
anuais. A possibilidade de aluguer do equipamento e serviço de cronometragem aos nossos sócios e outras 
entidades externas irá permitir alguma receita adicional, ainda sem histórico, pelo que difícil de prever com 
exactidão. O ano de 2015 será o primeiro ano que não prevemos gastos com cronometragem a fornecedores 
externos. 

 
Ainda neste capítulo, continuamos a trabalhar no sentido da captação de investimento através de patrocínio, 

quer ao nível institucional quer ao nível das competições. Estamos a concluir processos de parceria para sustentar 
os projectos em fase de desenvolvimento, nomeadamente os de Polo-aquático, Natação Sincronizada e Águas 
Abertas. 

 
No capítulo das parcerias, gostaríamos de realçar as mantidas com as autarquias, nomeadamente as de Vila 

Franca Xira, Seixal, Setúbal e Loures, as quais têm possibilitado, através de protocolos, a utilização dos planos de 
água municipais para a realização das nossas provas. Para 2015 pretendemos aprofundar ainda mais esse 
envolvimento, muito por força das necessidades de planos de água para a realização de estágios das várias 
modalidades, bem como, por força do objectivo delineado por esta Direcção, a realização de ambos dos torneios 
zonais de infantis e juvenis. 

 
Realçamos o aprofundamento da parceria com a Câmara de Vila Franca de Xira, em conjunto com um 

fornecedor de equipamento, que possibilita como contrapartida para a ANL a realização do Meeting Xira, prova 
para os escalões de formação em piscina olímpica. Igualmente foi marcante para a ANL, a homologação em 2014 
da Piscina Municipal das Manteigadas, uma aposta ganha na disponibilização de mais um plano de água olímpico 
para a realização de provas regionais, desta feita ao ar livre. O empenho da Câmara Municipal de Setúbal foi 
decisivo para o sucesso, que em 2015 queremos reforçar e aprofundar, continuando a realizar a prova regional 
rainha em piscina olímpica naquela infra-estrutura. 

 
O Plano desportivo contempla, entre outras metas, a obtenção de maior solidez na organização e execução 

das provas do calendário Regional, bem como dotar a ANL da possibilidade de organizar estágios, concentrações 
e a criação, de forma sustentada, de selecções Regionais.  
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Neste capítulo gostaríamos ainda de realçar a aposta forte que pretendemos levar a cabo na disciplina de 
águas abertas, consubstanciada no projecto de realização no Rio Tejo, cujas negociações com as várias entidades 
envolvidas ainda decorrem. 

 
 No Pólo Aquático continuamos a apostar no plano de desenvolvimento desta disciplina que iniciámos há 4 

anos. Pretendemos objectivamente o crescimento sustentado a nível Regional desta modalidade, quer em número 
de clubes/equipas, quer de praticantes, para que possam competir ao mais alto nível nas competições nacionais. 
Pretendemos ainda realçar a entrada para os quadros da ANL do Director Técnico Regional para a modalidade, 
Paulo Melo. Com esta aquisição pretendemos dotar o corpo técnico de maior capacidade para o desenvolvimento 
dos projectos e os desafios futuros próprios a esta modalidade.  

 
Na Natação Sincronizada, à semelhança do que foi o sucesso do Polo Aquático, a modalidade encontra-se em 

crescimento sustentado. Pretendemos que continuem a surgir novos núcleos dentro dos clubes já existentes ou o 
aparecimento de novas estruturas na modalidade. É nosso propósito solidificar regionalmente esta modalidade, 
após o que sucesso da competição Lisboa Syncro, que estabeleceu um modelo competitivo inovador e pioneiro, e 
que em linha com a nova dinâmica impulsionada pela FPN, possibilitará a consolidação do crescimento, traduzido 
em maior número de clubes com a modalidade, e praticantes federados. 

 
Um dos principais objectivos que traçámos para o quadriénio, no que diz respeito à relação com os nossos 

clubes, foram os processos administrativos. Foram efectuadas várias correcções a nível processual, aplicação de 
protocolos, procedimentos de inscrição nas competições, controlo de contas correntes, entre outros. Temos 
consciência do longo percurso ainda a percorrer para optimização de todos os procedimentos, e traçamos um 
objectivo para o novo ano, a nível da facturação. Graças à alteração de software que está em curso, será possível 
efectuar facturação mais detalhada, enviada electronicamente, gestão de contas correntes mais ágil e detalhada, e 
responder às solicitações dos sócios de forma mais eficiente. 

 
Gostaríamos de deixar uma mensagem a todos os Delegados sobre o empenhamento desta Direcção em 

conseguir dotar a ANL de instalações dignas para a sua Sede. Conjuntamente com a Câmara Municipal de Lisboa, 
a Direcção está a encetar todos os esforços para a concretização de longa data, de deter instalações próprias 
cedidas pela edilidade. Até lá, o município prepara uma solução transitória para colocação em prática nas 
primeiras semanas de 2015. 

 
Para que a principal missão da ANL seja cumprida, ou seja, o desenvolvimento desportivo de excelência, esta 

Direcção tem como principal macro objectivo o reequilíbrio económico e financeiro, que, sem o apoio e 
colaboração dos seus Sócios, Parceiros, Órgãos Sociais e FPN, não será possível. A prossecução dos projectos 
propostos, e o rigor de gerir bem financeiramente os recursos da Associação de Natação de Lisboa, fará desta 
instituição a melhor preparada para os desafios propostos pela FPN para o desenvolvimento da modalidade. A 
todos aqueles que de uma forma ou outra contribuem para este desígnio, o nosso mais profundo agradecimento. 

 
A Direcção 
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2. NATAÇÃO PURA 
 
2.1. Introdução 

 
O crescimento do número de atletas filiados, a integração dos nadadores da natação adaptada e a 

estabilização da realização de estágios para as categorias de formação levam a que as acções a desenvolver 
para 2015 estejam centradas em três grandes objectivos: 

 
Por um lado assegurar o aumento da capacidade das competições para comportarem mais atletas. Neste 

sentido a optimização da capacidade organizativa das competições da ANL as quais, desde a introdução da 
cronometragem electrónica, já haviam sido optimizadas nos tempos de duração das sessões bem como na 
previsão de duração das mesmas e que necessitam agora de prever mecanismos de rápido ajustamento 
perante situações de maior participação desportiva . 

 
De seguida, atendendo ao maior número de momentos de avaliação – definidos como critérios de selecção 

para a estágios e representação desportiva da ANL – e que naturalmente se traduzem como um factor 
motivacional para os atletas, será igualmente fundamental criar novos instrumentos para que treinadores 
tenham acesso a informação relevante para o desenvolvimento dos seus projectos desportivos. Esta 
informação estará centrada sobre a realidade desportiva regional e os seus índices de crescimento 
comparando-os com dados de outras associações territoriais bem como a evolução ao longo dos últimos anos. 

   
O último grande objectivo está centrado na promoção da modalidade sendo que a ANL irá realizar acções 

orientadas para praticantes não federados ou em regime de pré-competição.  
 
Novamente, importa destacar o cada vez mais valioso e imprescindível contributo dos sócios e parceiros 

desportivos, cujo contributo para a preparação da época tem vindo a revelar-se como uma inesgotável fonte 
para o crescimento e desenvolvimento desportivo na Associação de Natação de Lisboa. 
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2.2. Quadro Competitivos Regionais 
 

Para 2014/2015, o Departamento Técnico da ANL e em articulação com o calendário nacional e com a 
cooperação dos departamentos técnicos dos nossos associados, estabeleceu o seguinte quadro competitivo: 

 

  Provas  Local  Data de 
Realização 

 
Sessões 

     
6ª Feira Sábado Domingo 

     
M T M T M T 

  
 

 
 

 
  

 
      

1  Festival de Abertura Juvenis, Juniores e Seniores  CNS 
 

18 e 19-10-14        X   X 
2  Festival de Abertura de Infantis  CNN 

 
25 e 26-10-14     X  X 

3  Festival de Abertura de Cadetes  CNA 
 

01 e 02-11-14        X  X   
4  Torneio Regional de Fundo de Infantis e Juvenis  ABVE 

 
22 e 23-11-14     X X X 

5  Camp. Absolutos de Lisboa- PC   SAD 
 

28 a30-11-14    X  X  X X X 
6  Torregri 1  CNS 

 
06 e 07-12-14     X  X 

7  Festival de Janeiro de Infantis-Juvenis  SLB 
 

24 e 25-01-15        X  X  
8  Festival Regional Clubes Cadetes  SCP 

 
31-1 e 01-02-15     X  X 

9  V Meeting Internacional Lisboa  Jamor 
 

07 e 08-02-15    (X) X X X X 
10  Torregri 2 – Cadetes B  CNN  21 e 22-02-15     X  X 
11  Torregri 2 – Cadetes A  Santa Iria da Azóia 

 
28-2 e 1-03-15        X   X 

12  Campeonatos Regionais de Infantis  CNS 
 

06 a 08-03-15   X X X X X 
13  Campeonatos de Inverno de Lisboa  E.U.L. 

 
13 a 15-03-15    X X X X   

   Campeonatos Nacionais de Clubes 1ª e 2ª Div.  Jamor 
 

11 e 12-04-15      X X X X 
14  Torneio Regional de Clubes de Infantis  Corroios 

 
18 e 19-04-15     X  X 

15  Festival Nadador Completo de Cadetes  CNA 
 

25 e 26-04-15        X X    
16  Torneio Nadador Completo Infantis/Juvenis  Pinhal Novo 

 
09 e 10-05-15     X X X 

17  Festival de Preparação de Absolutos  Vila Franca de Xira 
 

16 e 17-05-15        X   X 
18  Festival Regional Meio Fundo e Fundo de Cadetes  Loures 

 
17 e 18-05-15     X  X 

19  Torregri 3  SLB 
 

06 e 07-06-15        X X  
20  II Meeting Xira  Vila Franca de Xira 

 
13 e 14-06-15    X X X X 

21  Campeonatos Regionais de Infantis PL  Vila Franca de Xira 
 

27 a 29-06-15    X X X X X 
22  Campeonatos Absolutos de Lisboa   Setúbal 

 
03 a 05-07-15   X X X X  

23  Festival Regional de Verão de Cadetes  SAD 
 

12 e 13-07-15        X   X 
   Campeonatos Nacionais de Infantis  Jamor 

 
17 a 19-07-15    X X X X X 

 
2.3. Competições Internacionais 
 
A nível internacional a ANL centra os seus esforços na promoção e realização da VII edição do Meeting 

Internacional de Lisboa o qual será novamente no Complexo de Piscinas do Jamor prova. Esta prova encontra-
se  enquadrada no Plano de Alto Rendimento da FPN, com a particularidade de contar para apuramento aos 
Campeonato do Mundo de Kazan, e servir de avaliação e selecção dos atletas a participar no Multinations. 
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Ainda ao nível de eventos internacionais, o recente Meeting de Vila Franca de Xira passará a ser divulgado 
internacionalmente tentando criar fundar os alicerces para um evento internacional em piscina olímpica mas 
claramente orientado para os escalões mais jovens.  

 
 

2.4. Competição para praticantes não federados 
 
Com o objectivo de promover e dinamizar o espirito para a prática de natação de competição, a ANL irá 

realizar a partir de Janeiro um conjunto de competições destinada a atletas não federados. Estas competições 
serão realizadas em conjunto com sócios e municípios, estando orientadas quer para as instituições que têm 
prática de natação com a vertente competitiva quer para as que só têm a vertente de formação.  

 
2.5. Estágios de Cadetes e Infantis 
 
Para a presente época desportiva de Natação Pura, serão realizados 3 estágios de capacitação para 

atletas Cadetes e 3 estágios para atletas Infantis, estando metodologicamente ajustados ao modelo 
nacional a implementar e estão agendados para: 

 
Estágio de Capacitação de Infantis - 1 
Datas: 4 e 5 de Janeiro de 2015 
Atletas Previstos: 42 
 

Estágio de Capacitação de Cadetes - 1 
Datas: 10 e 11 de Janeiro de 2015 
Atletas Previstos: 40 
 

Estágio de Capacitação de Infantis - 2 
Datas: 11 e 12 de Abril de 2015 
Atletas Previstos: 42 
 

Estágio de Capacitação de Cadetes - 2 
Datas: 18 e 19 de Março de 2015 
Atletas Previstos: 40 
 

Estágio de Capacitação de Cadetes - 3 
Datas: 27 e 28 de Junho de 2015 
Atletas Previstos: 40 

 
2.6. Selecção Regional 
 
À semelhança do passado, está programada para este ano a participação da Selecção Regional para a 

Taça Vale do Tejo. No âmbito de uma política de selecções regionais para os escalões de formação, 
estão ainda a ser desenvolvidos esforços com associações congéneres de outros países para que, se 
construir uma parceria assente em intercâmbio com a participação de atletas em competições noutros 
países. 
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3. NATAÇÃO PURA - MASTERS 
 
3.1. Introdução 

 
Em função da reduzida participação que foi observada em 2011-2012 nas provas organizadas pela ANL para 

esta categoria, o plano de actividades da ANL para os Masters de Natação Pura foi temporariamente 
interrompido. 

Ao longo de 2013-2014, a ANL procurou colaborar com todos os clubes que desenvolveram iniciativas para 
esta categoria, quer ao nível organizativo, logístico ou com apoio de arbitragem e cronometragem electrónica. 

 
Atendendo aos constrangimentos no acesso a planos água, bem como ao alargado programa competitivo da 

Natação Pura, será política em 2014-2015 apoiar e colaborar com todas as acções propostas e desenvolvidas 
pelos nossos associados ou por entidades da nossa área de jurisdição. 
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4. POLO AQUÁTICO  
 
4.1. Introdução 

 
Após alguns anos, nos quais a modalidade teve alguma falta de estruturação, a época de 2010-2011 

constitui-se como um marco para remodelar todo o modelo competitivo vigente na ANL, e criar as raízes para 
elevar esta modalidade no panorama desportivo regional e nacional. Em 2010-11 lançou-se um modelo 
competitivo alargado e que já contou com a participação de várias equipas de fora da área de inserção da ANL, 
as quais em muito contribuíram para um modelo mais abrangente e competitivo. 

 
2014-2015 apresenta novos desafios nomeadamente pelo significativo aumento de competição regional, e 

que resulta não só da necessidade de inclusão de um Campeonato sub-13 para apuramento inter-regional, 
mas também da necessidade de se voltar a realizar na área da ANL um competição do escalão sénior e que já 
há alguns anos que estava omissa nas actividades programadas. 

 
 

4.2. Quadro de Actividades Desportivas Programadas 
 
Para a época 2014-2015, com a nova estruturação dos campeonatos nacionais das diferentes categorias, o 

Departamento Técnico da ANL estabeleceu um novo modelo de organização competitiva regional o qual, e em 
harmonia com a calendarização nacional, se engloba não só a vertente competitiva mas também de promoção. 

 

  Competições Inter-Regionais e Regionais  Data de Realização 

            1  
1ª Jornada Camp. Inter-Regional Sub 19 masculino 

 
21/12/2014  e 21/03/2015 

2  
1ª Jornada Camp. Inter-Regional Sub 17 masculino 

 
13-12-2014 

3  
1ª Jornada Camp. Inter-Regional Sub 15 masculino 

 
07-12-2014 

4  
1ª Jornada Camp. Inter-Regional Sub 13 misto 

 
14-12-2014 

5  
Festival de Natal de Mini Polo 

 
21-12-2014 

6  
2ª Jornada Camp. Inter-Regional Sub 19 masculino 

 
07/01/2015 e 12/01/2015 

7  
2ª Jornada Camp. Inter-Regional Sub 17 masculino 

 
06-01-2015 

8  
2ª Jornada Camp. Inter-Regional Sub 15 masculino 

 
20-12-2014 

9  
2ª Jornada Camp. Inter-Regional Sub 13 misto 

 
04-01-2015 

10  
3ª Jornada Camp. Inter-Regional Sub 19 masculino 

 
03/02/2015 e 11/02/2015 

11  
3ª Jornada Camp. Inter-Regional Sub 17 masculino 

 
10-01-2015 

12  
3ª Jornada Camp. Inter-Regional Sub 15 masculino 

 
11-01-2015 

13  
3ª Jornada Camp. Inter-Regional Sub 13 misto 

 
28-02-2015 

14  
1ª Jornada Camp. Regional Absolutos masculinos 

 
05/02/2015 e 21/02/2015 

15  
2ª Jornada Camp. Regional Absolutos masculinos 

 
19/02/2015 e 21/02/2015 

16  
4ª Jornada Camp. Inter-Regional Sub 19 masculino 

 
16/03/2015 e 06/12/2014 

17  
4ª Jornada Camp. Inter-Regional Sub 17 masculino 

 
08-02-2015 

18  
4ª Jornada Camp. Inter-Regional Sub 15 masculino 

 
24-01-2015 

19  
4ª Jornada Camp. Inter-Regional Sub 13 misto  15-03-2015 
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20  

3ª Jornada Camp. Regional Absolutos masculinos  12/03/2015 e 11/05/2015 
21  

4ª Jornada Camp. Regional Absolutos masculinos  17/03/2015 e 22/03/2015 
22  

5ª Jornada Camp. Inter-Regional Sub 19 masculino  21/04/2015 e 28/04/2015 
23  

5ª Jornada Camp. Inter-Regional Sub 17 masculino 
 

07-02-2015 
24  

5ª Jornada Camp. Inter-Regional Sub 15 masculino 
 

22-03-2015 
25  5ª Jornada Camp. Inter-Regional Sub 13 misto  08-03-2015 
26  5ª Jornada Camp. Regional Absolutos masculinos  10/04/2015 e 14/04/2015 
27  6ª Jornada Camp. Inter-Regional Sub 19 masculino  09/05/2015 e 19/05/2015 
28  6ª Jornada Camp. Inter-Regional Sub 17 masculino  08-03-2015 
29  6ª Jornada Camp. Inter-Regional Sub 15 masculino  22-02-2015 
30  6ª Jornada Camp. Inter-Regional Sub 13 misto  26-03-2015 
31  6ª Jornada Camp. Regional Absolutos masculinos  02/04/2015 e 11/02/2015 
32  Torneio da Páscoa de Mini Polo  25-04-2015 
33  7ª Jornada Camp. Regional Sub 19 masculino  09-06-2015 
34  7ª Jornada Camp. Regional Sub 17 masculino  06-06-2015 
35  7ª Jornada Camp. Sub 15 masculino  28-03-2015 
36  7ª Jornada Camp. Inter-Regional Sub 13 misto  10-05-2015 
37  7ª Jornada Camp. Regional Absolutos masculinos  12/05/2015 e 25/05/2015 
38  8ª Jornada Camp. Regional Sub 19 masculino  08-06-2015 
39  8ª Jornada Camp. Regional Sub 17 masculino  27-06-2015 
40  8ª Jornada Camp. Regional Sub 15 masculino  03-05-2015 
41  8ª Jornada Camp. Regional Sub 13 misto  06-05-2015 
42  8ª Jornada Camp. Regional Absolutos masculinos  17/05/2015 e 26/05/2015 
43  Fase Cruzada Camp. Inter-Regional Sub 17 masculino  18 e 19/05/2015 
44  Fase Cruzada Camp. Inter-Regional Sub 15 masculino  23 e 24/05/2015 
45  9ª Jornada Camp. Regional Sub 19 masculino  01-06-2015 
46  9ª Jornada Camp. Regional Sub 17 masculino  16-06-2015 
47  9ª Jornada Camp. Regional Sub 15 masculino  20-06-2015 
48  9ª Jornada Camp. Regional Sub 13 misto  10-05-2015 
49  9ª Jornada Camp. Regional Absolutos masculinos  15/06/2015 e 19/06/2015 
51  Torneio de Encerramento de Mini Polo  21-06-2015 
52  Estágios da Seleção Regional Sub 17  A agendar 
53  Estágios da Seleção Regional Sub 15  A agendar 
54  Estágios da Seleção Regional Sub 13  A agendar 

 
 
Ainda para a época de 2014-2015, prevê-se dar continuidade ao projecto de formação, o qual tem estado 

pendente do desenvolvimento do modelo nacional ainda por divulgar pela FPN, que deverá estar de acordo 
com a portaria 326/2013 de 1 de Novembro. 
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5. ÁGUAS ABERTAS  

 
5.1. Introdução 

 
A necessidade de recuperar uma dinâmica regional para as águas abertas tem sido uma preocupação para a 

ANL.  
A ausência de meios materiais da ANL aliada aos seus reduzidos recursos humanos, têm sido os principais 

entraves na estabilidade para a realização de eventos desta natureza. 
 
Em 2013-2014 os esforços envidados para a realização do Circuito Regional não foram frutíferos incluindo a 

impossibilidade de alocar a fase final do Campeonato Nacional de Equipas e Individual. 
 
Assim, para 2014-2015, e a nível organizativo, a estratégia da ANL para as Aguas Abertas será centrar-se 

apenas na realização de um grande evento com realização em Junho. 
  

 
5.2. Quadro de Actividades Desportivas a Organizar 
 
Como referido na introdução,  a ANL irá lançar em Junho de 2015 um evento de Águas Abertas que se 

pretende afirmar como um novo símbolo das AA em Lisboa.  
 
Para além deste evento, a ANL irá colaborar com 3IronSports para a promoção e crescimento da Travessia 

da Milha na Baía de Cascais, nomeadamente com internacionaliza do evento, e a continuação da parceria com 
a Câmara Municipal de Sesimbra para a realização da Travessia da Baía. 

 
Por último, a ANL irá junto dos seus associados, procurar promover outras acções para a divulgação desta 

modalidade a qual continua a apresentar um aumento de participação popular. 
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6. NATAÇÃO SINCRONIZADA  
 
6.1. Introdução 

 
A implementação do Projecto de Desenvolvimento Regional da Natação Sincronizada, e a organização do 

Lisboa Syncro como o primeiro Campeonato Regional realizado em Portugal nesta modalidade, levou a que 
2012-2013 tenha sido um marco para a ANL.  

Em 2013-204, o papel da ANL centrou-se em consolidar o Lisboa Syncro e assegurar o aumento da prática 
da modalidade nomeadamente criando as condições para a possibilidade de existência de mais momentos 
competitivos. Este trabalho foi realizado em particular junto da FPN para que fosse possível um aumento do 
número de árbitros da modalidade pois o número reduzido de árbitros tinha vindo a ser um dos principais 
entraves para a organização de competições. 

 
 
Em 2014-2015 a ANL irá continuar a trabalhar no sentido de dinamizar o III Lisboa Syncro procurando formas 

de garantir a facilidade de participação por parte de equipas nacionais e mesmo internacionais, e procurará ter 
sucesso na possibilidade de inclusão de eventos promocionais da modalidade, integrando demonstrações de 
Natação Sincronizada em eventos de Natação Pura e mesmo em eventos realizados ao ar livre. 

 
 

6.2. Quadro de Actividades Desportivas a Organizar 
 

Lisboa-Syncro 

    
Data 

     1ª Jornada 
 

Campeonato Regional de Inverno 
 

 a definir (Março de 2015) 
       2ª Jornada 
 

Campeonato Regional de Verão 
 

a definir (Junho de 2015) 
   

 
Provas de Níveis 
 

A ANL irá assegurar, em colaboração coma os nossos sócios, a realização de pelo menos uma prova de 
níveis em 2014-2015. 

 
Torneio Zonal de Figuras 
 

A ANL irá ainda assegurar a realização do Torneio Zonal de Figuras, previsto para execução no mês de 
Janeiro. 
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7. FORMAÇÃO 
 
7.1. Introdução 

 
A formação é base da promoção qualitativa da prática de actividade física e desportiva. O fortalecimento 

deste sector, assegurando melhor formação, e mais diversificada, permite garantir a consubstanciação de toda 
a ideologia de qualidade que o projecto da ANL procura alcançar. 

 
Por outro lado importa à ANL que seja possível assegurar aos técnicos da sua área de jurisdição, a 

possibilidade de poder adquirir formação que contribua com créditos para a renovação das suas cédulas, e que 
aquela formação contribua positivamente para o seu desenvolvimento bem como e o da natação.  

 
7.2. Quadro de Actividades  

 
A qualificação de técnicos e a promoção de formações que apoiem a qualidade do trabalho regional, sempre 

foi uma das principais preocupações da ANL, e neste ano, enquadrada com uma política de nacional de 
formação serão realizadas as seguintes formações. 

 
 
 
 

A.F. "Formar Atletas, Formar Pessoas" 
A.F. "Jornadas Técnicas o Ensino" 

Formação Técnica de Treinadores - "Um Modelo, Um Projecto" 
A.F. "Sustentar a Excelência" 

A.F. "Polo Aquático - Como Evoluir 
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8. ARBITRAGEM 
 
8.1. Regulamentos 

 
 Após a entrega à Direcção da ANL da versão final do Regulamento de Arbitragem da ANL, este foi aprovado 

em reunião de Direcção no dia 30 de Setembro de 2014 e entrará em vigor no dia 1 de Janeiro de 2015. 
 
Contudo, a aprovação deste Regulamento diz respeito apenas a uma primeira fase pois o seu foco centra-se 

na disciplina da Natação Pura. Durante o ano de 2015 iremos dar continuidade às fases seguintes com a 
elaboração dos Anexos respeitantes ao Pólo Aquático e à Natação Sincronizada, assim termine o Conselho de 
Arbitragem da FPN a revisão dos respectivos anexos do Regulamento de Arbitragem da FPN e que a Direcção 
da FPN aprove os mesmos. Não temos para já prevista a necessidade de ter regulamentação própria para as 
Águas Abertas ou Masters. 

 
8.2. Plano de Formações 

 
 Este CRA pretende incrementar a qualidade dos elementos dos seus quadros nas disciplinas de Águas 

Abertas e Natação Pura, pelo que a aposta na componente da formação é fundamental. Pretendemos dar 
maior enfase ao incremento de capacidades em funções específicas do júri, nomeadamente Partidas e 
Secretariado, em detrimento da formação genérica de novos juízes, dado que nos anos de 2013 e 2014 o 
número de elementos do quadro activo ultrapassou a centena de elementos, número esse que este CRA 
considera suficiente para fazer face às necessidades do quadro competitivo de Natação Pura da ANL. 

 
Dada a incorporação da Natação Adaptada no âmbito da FPN, está prevista a realização de uma formação 

para árbitros e juízes de natação pura nas regras específicas do IPC de forma a corresponder às exigências 
competitivas destes atletas. 

 
Para as disciplinas de Pólo Aquático e Natação Sincronizada o CRA continuará a promover as formações 

genéricas de formação de novos Oficiais de Mesa tendo como fim o aumento do número de elementos nesta 
categoria em ambas as disciplinas. 

 
Assim sendo, para o ano de 2014 o CRA tem planeado as seguintes acções de formação: 
 

• Acção de Reciclagem de Natação Sincronizada - Janeiro; 
• Curso de Oficiais de Arbitragem de Natação Sincronizada – Fevereiro ou Março; 
• Curso Elementar de Arbitragem de Natação Pura e Águas Abertas – Setembro ou Outubro; 
• Formação em Regras IPC (Natação Adaptada) – a definir; 
• Curso de Oficiais de Mesa de Pólo Aquático – Novembro; 
• Acção de Reciclagem de Natação Pura – Função Juiz de Partidas – A definir; 
• Acção de Reciclagem de Natação Pura – Função de Secretariado – A definir; 
• Workshop – Liderança de Equipas de Arbitragem – A definir. 
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8.3. Orçamento da arbitragem para 2015 
 

Natação Pura 
Em relação ao custo com a arbitragem de Natação Pura, foram tidos em consideração os custos do ano de 

2014 e procurando atingir de alguma forma a estabilização, ou mesmo a diminuição de custos, tendo em 
consideração o quadro competitivo previsto de um total de 37 competições, sendo 23 organizadas pela ANL e 
14 pelos seus sócios ou outras entidades. 

 
Pólo Aquático 
No ano de 2015 continuará o investimento na arbitragem da disciplina de Pólo Aquático em função da 

manutenção da nomeação de dois Árbitros e um Oficial, bem como a nomeação de um Delegado ou 
Observador do CRA, que pretendemos para todos os jogos, o que se irá reflectir nos custos globais com a 
arbitragem do Pólo Aquático bem como o facto do número total de jogos aumentar significativamente 
relativamente ao ano de 2014. 

 
De salientar que os custos previstos nesta disciplina não são suportados directamente pela ANL pois as taxas 

de inscrição dos clubes nas competições em que participam já prevêem esta componente. 
 
O calendário regional para o ano de 2015, no qual se inclui parte de duas épocas desportivas distintas, prevê 

a realização de 77 jogos nos vários escalões etários. 
 
Natação Sincronizada 
Para a disciplina de Natação Sincronizada o CRA prevê um aumento nos custos da arbitragem motivado pelo 

aumento progressivo do número de árbitros e oficiais disponíveis para colaborar nas competições da ANL. Não 
se prevê um maior número de competições em relação ao ano de 2014, ou seja, uma Provas de Nível e dois 
eventos competitivos designados como Lisboa Syncro e o Campeonato Zonal de Figuras. 

 
Águas Abertas 
Na disciplina de Águas Abertas o CRA não prevê que se verifiquem alterações significativas em relação aos 

custos de 2014, dado que também não é expectável a alteração significativa do número de competições 
organizadas no âmbito da ANL, ou seja, a Travessia da Baía de Sesimbra e o “Swim Challenge” Cascais, 
existindo adicionalmente apenas a possibilidade de se realizar uma travessia do Rio Tejo em Lisboa. 

 
Assim sendo, apresenta-se de seguida uma tabela síntese do orçamento previsto para 2015 por disciplina, 

sendo que, todos os valores foram calculados tendo por base a tabela de subsídios à arbitragem em vigor na 
ANL. 

 

Organizador Natação 
Pura 

Águas 
Abertas 

Pólo 
Aquático 

Natação 
Sincronizada Total 

ANL 16.500€ n/a 4.000€ 1.100€ 21.600€ 
Outro 3.500€ 850€ n/a n/a 4.350€ 
Total 20.000€ 850€ 4.000€ 1100€ 25.950€ 

Orçamento da arbitragem para 2015 
 



Plano de Actividades e Orçamento 2015 
 

 
Arbitragem  
 

17 

Deste modo o CRA prevê que o custo total com a arbitragem seja de 25.950€ sendo que deste valor 21.600€ 
será imputado directamente à ANL pela organização das suas competições e jogos e que os restantes 4.350€ 
dizem respeito a competições organizadas pelos seus sócios ou outras entidades. 
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9. PLANO ORÇAMENTAL 2015 
 

9.1. Receita 
 

  RECEITAS             VALOR 

       
    

 
PROVEITOS ASSOCIATIVOS   

  
  77,255 € 

         
 

Quotizações e Filiações 
    

24,000 € 

  
Quotas Clubes 

    
3,150 € 

  
Filiações de atletas 

    
8,400 € 

  
Seguros desportivos 

    
12,450 € 

         

 

Execução Quadro Competitivo Regional e outros 
serviços 

  
53,255 € 

  
Natação pura 

    
37,750 € 

  
Polo aquático 

    
4,355 € 

  
Natação Sincronizada 

    
650 € 

  
Águas Abertas 

    
1,500 € 

  
Multas e coimas 

    
3,200 € 

  
Arbitragem a competições sócios 

   
4,350 € 

  
Cronometragem contratada por sócios 

  
700 € 

  
Diversos 

     
750 € 

         
         
 

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO   
  

  44,000 € 

         
 

Do Estado e Outras Entidades Oficiais 
   

44,000 € 

  
Autarquias 

    
0 € 

  
Federação Portuguesa Natação 

   
44,000 € 

  
Outros 

     
0 € 

         
         
 

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS  
  

  3,935 € 

         
 

Outros rendimentos suplementares 
   

3,935 € 

  
Merchandising 

    
350 € 

  
Programas 

    
1,700 € 

  
Arbitragem competições de não sócios 

  
750 € 

  

Cronometragem a competições de não 
sócios 

  
650 € 

  
Outros 

     
485 € 

         
         
         
         
           TOTAL             125,190 € 
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9.2. Despesa 

 
  DESPESAS             VALOR 

       
    

 
DEPRECIAÇÃO DE ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS   

 
  1,125 € 

  
Equipamento Básico 

    
650 € 

  
Equipamento Administrativo 

   
475 € 

         
 

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS   
 

  80,688 € 

  
Trabalhos especializados (arbitragem, outros) 

  
25,950 € 

  
Publicidade e artigos promoção 

   
180 € 

  
Honorários (Dep. Técnico, Formação e outros) 

  
17,900 € 

  
Conservação e Reparação 

   
2,600 € 

  
Ferramentas e utensílios 

   
650 € 

  
Material de Escritório 

    
2,700 € 

  
Artigos para oferta (medalhas e taças) 

  
3,990 € 

  
Água e Electricidade 

    
495 € 

  
Deslocações e transportes (selecções, estágios, transportes equip.) 2,100 € 

  
Rendas e alugueres 

    
3,000 € 

  
Comunicação 

    
7,450 € 

  
Seguros (Seguros FPN, viatura, equipamento) 

  
7,203 € 

  
Despesas de Representação 

   
2,800 € 

  
Limpeza Higiene e Conforto 

   
50 € 

  
Prémios monetários (Meeting Lisboa) 

  
3,420 € 

  
Outros Fornecimentos e Serviços 

   
200 € 

         
 

GASTOS COM O PESSOAL     
 

  18,235 € 

  
Remunerações do Pessoal 

   
14,650 € 

  
Encargos sobre Remunerações 

   
2,850 € 

  
Seguro de Acidentes de Trabalho 

   
400 € 

  
Outros Gastos c/ o pessoal 

   
335 € 

         
 

OUTROS GASTOS E PERDAS     
 

  24,392 € 

  
Amortização financiamento 

   
22,092 € 

  
Apoios ao Alto Rendimento (Meeting Lisboa) 

  
1,100 € 

  
Custos directos/indirectos protocolos (cedências piscinas) 

 
1,150 € 

  
Correcção relativas a exercícios anteriores 

  
0 € 

  
Outros 

     
50 € 

         
 

GASTOS E PERDAS FINANCEIRAS     
 

  750 € 

  
Juros 

     
250 € 

  
Outros 

     
500 € 

      
      

  TOTAL             125,190 € 
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10. PARECER DO CONCELHO FISCAL 
 

 


