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PREAMBULO 

 
Submete-se à aprovação da Assembleia Geral da Associação de Natação de Lisboa (ANL) o Plano de 

Atividades e Orçamento, relativo ao ano fiscal de 2016, 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. 

 

O plano das atividades desportivas são sempre necessariamente condicionadas pela política desportiva 

da Federação Portuguesa de Natação, seja pela implementação de políticas, seja pela aplicação de 

programas de desenvolvimento. Podendo ser onerosas em alguns casos para as Associações Territoriais 

(AT’s), as mesmas deverão ser realizadas, pois são inerentes às responsabilidades pelas AT’s ao abrigo da 

matriz de apoio.  

 

Num documento como o presente, que enquadra um ano civil mas abrange duas épocas desportivas 

distintas, é difícil prever o que poderá ocorrer no segundo semestre do ano, pois nele serão aplicadas 

decisões e estratégias resultantes da análise do exercício do primeiro semestre. Contudo, 2016 é o último 

ano do ciclo olímpico pelo que não se esperam grandes alterações em termos de políticas a implementar para 

a época 2016/2017. 

 

Resultado de trabalho estruturado e desenvolvido ao longo dos últimos anos, o plano de atividades tende 

a apresentar-se mais estabilizado e previsível. É pois com muita satisfação que se assiste a um contínuo 

desenvolvimento das várias modalidades, verificando-se um crescimento de atletas a participarem nas 

competições, o surgimento de novos grupos de trabalho, e de forma positiva o alargamento das bases de 

recrutamento. Estamos convencidos que estes resultados são consequência não só de quadros competitivos 

estáveis, mas também das constantes adaptações para implementação dos mesmos. 

 

Temos consciência que há ainda muito a melhorar e muitas soluções a encontrar, pois é um desafio cada 

vez maior contrariar as razões para o abandono no desporto, e que infelizmente se está a assistir de forma 

mais precoce do que anteriormente. Pensamos que as AT’s têm aqui um papel fundamental na 

implementação de políticas e quadros estáveis para que o trabalho nos clubes possa ser devidamente 

planeado, contudo também é nossa opinião que as razões principais do abandono se devem a problemas 

mais abrangentes da sociedade, que o poder politicio e legislativo até ao momento não contrariaram. Uma 

política nacional para o desporto em geral, com plena integração no sistema de ensino e com mudança de 

mentalidades para se olhar para o desporto como uma ferramenta fundamental no desenvolvimento dos 

jovens. É nosso entendimento que esta será a chave de ignição para todo um processo que ainda levará 

alguns anos a apresentar resultados. 

 

Apesar de tudo, olhamos para 2016 com otimismo pois esperamos que o aumento de atletas nos escalões 

de cadetes observados nos últimos anos comece a ter reflexos nos escalões seguintes. O Departamento 

Técnico propos à Direção que as provas de cadetes de participação massiva que se verificaram na época 

14/15, os Torrregri 2 e 3, se realizassem em três sessões, libertando um fim de semana (o Torregri 2 tinha 
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ocorrido em 2 competições separadas para Cadetes A e B), e teremos de continuar a monitorizar o 

desenrolar destas competições para que as mesmas continuem exequíveis e interessantes, quer para os 

participantes quer para as suas famílias. A competição deve ser um momento de motivação pelo que 

competições excessivamente longas e desgastantes devem ser evitadas. 

 

O aumento de participação supramencionado reflete naturalmente uma previsão de receitas - na execução 

dos quadros competitivos - superior em 4,5% na Natação Pura, e de 80,3% no Polo Aquático, sendo que este 

resulta do aumento de equipas, número de jogos e campeonatos a disputar. Por força da atribuição de 

competências na administração do Curso de Treinadores/Monitores de Natação de Grau I, para 2016 a 

respetiva previsão de receita é contemplada no orçamento contribuindo para uma aumento global da receita 

de execução das atividades e serviços prestados em cerca de 20,2%. 

 

Ainda no capítulo das receitas, as quotizações dos sócios e taxas de filiações de agentes desportivos, 

apesar do aumento dos valores unitários decidido pela Direção da ANL para a época 2015/2016, espera-se 

uma variação positiva inferior ao aumento unitário, resultado da estabilidade do número global de atletas 

filiados, dos isentos por terem aderido ao programa “Portugal a Nadar” e do abandono de vários clubes 

associados, ainda que compensado com a entrada de novos. Para as duas rubricas prevemos um aumento 

entre 4,8% e 4,1% respetivamente. 

 

Relativamente ao programa “Portugal a Nadar” a implementação na área metropolitana da Grande Lisboa 

tem sido muito dificultada, tendo a ANL mesmo sido acusada pela entidade federativa como pouco 

colaborante na implementação do programa. Esta Direção no entanto rapidamente identificou como o maior 

obstáculo à implementação do programa, a falta de reais incentivos ou benefícios que as grandes entidades 

pudessem beneficiar. Os contactos estabelecidos com Câmaras Municipais e clubes de maior dimensão 

foram demonstração disso mesmo. 

  

Do lado das rubricas da despesa existe o normal aumento associado a maior número de atividades ou dos 

quadros competitivos, assim como honorários associados com a arbitragem ou ainda com a área da 

formação, ambos com dividas em processo de regularização. No que diz respeito à dívida para com a 

arbitragem prevemos a liquidação de cerca de 25% da dívida, há muito devida, e cujo exercício financeiro dos 

últimos anos não tem permitido a recuperação. Parece-nos que 2016 será um ano de viragem em virtude da 

maior estruturação do passivo da ANL, e que será possível reforçar ainda mais esta verba nos anos 

seguintes, mantendo o atual acordo vigente relativo ao pagamento das competições a realizar. Também 

prevista no orçamento a regularização de cerca de parte das dívidas relativas à formação quer de arbitragem 

quer de formação de treinadores. 

 

Está também prevista uma redução ligeira em algumas rubricas da despesa corrente, decorrentes da 

otimização de recursos, diminuição de gastos administrativos e de pessoal. Estão ainda previstas algumas 

novas despesas necessárias, como seja a aquisição de equipamento informático, bem como a necessária 

manutenção do sistema de cronometragem eletrónica e respetiva viatura de transporte. 

 

Para ser possível a execução do orçamento proposto, as estreitas parcerias e protocolos estabelecidos 

com sócios e entidades públicas são fundamentais (por ordem alfabética): Associação Humanitária dos 
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Bombeiros dos Estoris, Camara Municipal de Setúbal, Camara Municipal de Vila Franca de Xira, Clube de 

Natação da Amadora, Clube Nacional de Natação, Clube Naval Setubalense, Gesloures, Grupo Dramático e 

Sportivo de Cascais, Palmela Desporto, Sociedade Filarmónica União Artistica Piedense, Sport Algés e 

Dafundo e Sporting Clube de Portugal.  

 

Relativamente à capacidade organizativa, a Direção da ANL está empenhada em contribuir para a 

excelência desportiva organizando competições com o maior profissionalismo possível. Tem-se procurado dar 

atenção ao detalhe para potenciar a qualidade desportiva dos eventos, seja numa perspetiva do resultado 

desportivo para os atletas e clubes, seja na perspetiva de espetáculo desportivo para público, em particular 

pais e familiares.  

 

A Associação de Natação de Lisboa é a maior associação do país na modalidade. Não porque a Direção o 

quer simplesmente, mas porque os seus sócios e praticantes assim a fazem. A dimensão não se mede só 

pelo número de praticantes mas fundamentalmente pelos resultados que alcançam. E para que esses sejam 

obtidos, é necessária uma ANL financeiramente estável, com projetos claros e exequíveis. É isso que 

propomos e que esta Direção trabalhará para alcançar, assim os sócios concordem e partilhem da mesma 

visão. 

 

 

 

A Direcção 
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PLANO DE ATIVIDADES 
 

1. NATAÇÃO PURA e NATAÇÃO PURA ADAPTADA 
 
1.1. Introdução 

 
Com um quadro competitivo que se tem mantido estável nos últimos anos, entende-se necessário que os 

objetivos para o novo ciclo deverá assentará na adequação dos regulamentos de cada evento à realidade 

desportiva existente na área de inserção da ANL e, atendendo às alterações introduzidas pela FPN para a 

natação adaptada, invariavelmente a necessária adaptação por forma a assegura o enquadramento dos 

atletas segundo o modelo preconizado e sugerido pela FPN. 

 

Na preparação da época, foi dada particular atenção à diminuição do número de atletas da categoria de 

Infantis bem como a sua menor participação nos principais eventos da ANL (Campeonatos Regionais) assim 

como, para a as categorias de Juniores e Seniores, deverá procurar-se estratégias que visem aumentar a 

qualidade e quantidade da participação de atletas nas principais provas de organização ANL – em particular 

nos campeonatos regionais. 

 

O número de atletas e a capacidade de acomodação de atletas e público mantém-se como uma das 

principais preocupações tal como a capacidade de utilização de maior utilização dos planos de água 

olímpicos, e que levou a definir algumas alterações nos quadros competitivos em particular no final da época 

2015-2016.  

 

Para a elaboração e adequação de todo o plano para a Natação Pura destaca-se o contributo dos vários 

responsáveis técnicos que em momento e lugar próprio deram o seu contributo bem como das várias 

instituições que com verdadeiro espírito de associativismo têm vindo a revelar-se como uma inesgotável fonte 

para o crescimento e desenvolvimento desportivo na Associação de Natação de Lisboa. 

 

1.2. Estratégias 
 

 Para os objetivos gerais traçados e entre as várias estratégias de adequação utilizadas nos 

regulamentos e quadros competitivos para 2015-2016, destaca-se: 

 

✓ Para cada categoria, adequação das provas específicas a realizar por competição; 

✓ Ajuste das tabelas de Tempos de Acesso com particular cuidado para as provas 

destinadas às categorias de Cadetes, Infantis e Juvenis; 

✓ Utilização de um mesmo fim de semana para realização dos Campeonatos de Infantis e 

Absolutos Lisboa por forma a permitir o acesso à utilização do plano olímpico em mais 

uma competição na época; 
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✓ Criação do Campeonato de Clubes ANL integrados nos Campeonatos de Infantis e 

Absolutos Lisboa como forma de procurar aumentar a participação e competitividade 

neste evento. 

 

1.3. Quadro Competitivo Regional 
 

Para 2015/2016, 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 

     
5ª F 6ª F Sáb Dom 

     
M T M T M T M T 

  
 

 
 

    
        

1  Festival de Abertura Juvenis, Juniores e Seniores  Setúbal (CNS) 
 24 e 25 Out 15       X  X 

2  Festival de Abertura de Infantis  S.Bento (CNN) 
 31Out e 01Nov 15       X  X 

3  Festival de Abertura de Cadetes  Reboleira (CNA) 
 07 e 08 Nov 15       X X  

4  Torneio de Meio Fundo Infantis e Fundo Juvenis  Alapraia (ABVE) 
 14 e 15 Nov 15       X X X 

5  Camp. Absolutos de Lisboa- PC   Algés (SAD) 
 20 a 22 Nov 15     X X X X X 

6  Torregri 1  Loures (GESL) 
 28 e 29 Nov 15       X  X 

7  Torneio Zonal de Juvenis  Setúbal (CNS) 
 04 a 06 Dez 15     X X X X X 

8  Festival de Janeiro de Infantis e Juvenis  Setúbal (CNS) 
 23 e 24 Jan 16       X  X 

9  Festival Regional Clubes Cadetes  Loures (GESL) 
 30 e 31 Jan 16       X  X 

10  VIII Meeting Internacional Lisboa  Jamor 
 06 e 07 Fev 16      X X X X 

11  Torneio Regional de Clubes de Infantis  S.Bento (CNN)  13 e 14 Fev 16       X  X 

12  Torregri 2  Alapraia (ABVE)  20 e 21 Fev 16       X X X 

13  Campeonatos de Inverno de Lisboa  Vila Franca Xira  26 a 28 Fev 16     X X X X  

14  Campeonatos Regionais de Infantis  Algés (SAD)  04 a 06 Fev 16     X X X X X 

   Campeonatos Nacionais Juv., Jun. e Abs.  Jamor  11 a 13 Mar 16    X X X X X X 

15  Festival Nadador Completo de Cadetes  Reboleira (CNA) 
 23 e 24 Abr 16       X X  

16  Torneio Nadador Completo Infantis/Juvenis  Pinhal Novo 
 07 e 08 Mai 16       X X X 

17  Festival Regional Meio Fundo e Fundo de Cadetes  Alvalade (SCP) 
 14 e 15 Mai 16       X  X 

18  III Meeting Xira  Vila Franca Xira 
 21 e 22 Mai 16      X X X X 

19  Torregri 3  S. Bento (CNN) 
 04 e 05 Jun 16       X X X 

20  Festival de Preparação de Absolutos  Vila Franca Xira 
 11 e 12 Jun 16       X  X 

21  Campeonatos de Infantis e Absolutos Lisboa 
Campeonato de Clubes ANL 

 Manteigadas 
Setúbal  

30Jun a 03Jul 16  X X X X X X X X 

22  Festival Regional de Verão de Cadetes  Algés (SAD) 
 09 e 10 Jul 16       X  X 

   Campeonatos Absolutos Portugal 
Campeonatos Nacionais de Juvenis 

 Jamor 
 

21 a 24 Jul 16  X X X X X X X X 

 

1.4.  Organização de Competições Nacionais e Internacionais 
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A nível do desenvolvimento de provas internacionais a ANL centra os seus esforços na promoção e 

realização da VIII edição do Meeting Internacional de Lisboa a ser realizado no Complexo de Piscinas do 

Jamor.  

No enquadramento Nacional a ANL centrará os seus esforços na organização do Zonal de Juvenis e o 

Meeting Xira que, pelas particularidades da prova e pelos escalões a que se destina, espera-se em 2016 

voltar a apresentar crescimento de participação. 

 

 

1.5. 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 Cadetes - 1 

Local: Clube Nacional de Natação 

Datas: 09 e 10 de Janeiro de 2016 

Atletas Previstos: 24 

 

Estágio de Capacitação de Cadetes - 2 

Local: SFUAP 

Datas: 09 e 10 de Abril de 2016 

Atletas Previstos: 26 
 

Estágio de Capacitação de Cadetes - 3 

Local: Clube Nacional de Natação 

Datas: 25 e 26 de Junho de 2016 

Atletas Previstos: 30 

 

Estágio de Capacitação de Infantis - 1 

Local: AHBE 

Datas: 30 e 31 de Janeiro de 2016 

Atletas Previstos: 42 
 

 

Estágio de Capacitação de Cadetes - 3 

Local: AHBE 

Datas: 02 e 03 de Abril de 2016 

Atletas Previstos: 42 
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1.6. Selecção Regional 
 

A nível de Selecções Regionais, 2015-2016 está programada a participação de uma Selecção de 

28 atletas (14 Infantis e 14 Juvenis) para participação na Taça Vale do Tejo, bem como a definição de 

várias equipas de estafeta para tentativa de obtenção de recordes Nacionais nas mesmas categorias. 

 

 

2. NATAÇÃO PURA - MASTERS 
 
A Associação de Natação de Lisboa deseja estimular o aumento da prática da actividade o qual passa 

invariavelmente por dois factores: maio do número atletas filiados e criação de eventos competitivos para esta 

modalidade.  

 

Tendo em linha estes dois factores, para 2015-2016 a ANL definiu como estratégia encontrar junto das 

equipas/instituições com actividade federada master, incentivar a criação de eventos que possam permitir o 

estabelecimento de um calendário Masters e que vá para além daquele que se apresenta como o único 

evento realizado na área da ANL: Torneio de Masters do Sport Algés e Dafundo. 

 

A ausência de respostas positivas a esta linha de acção será por certo um indicador que melhor para 

que ANL mantenha esta linha estratégia ou a estabeleça nova metodologia com recurso à elaboração pontual 

de eventos que assegurem a prática qualitativa da modalidade. 
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3. POLO AQUÁTICO  
 

3.1. 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. 

 

A época 2015-2016 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. 
 

 

3.2. Quadro de Actividades Desportivas Programadas 
 
Para a época 2015-2016, a direção técnica da ANL decidiu manter o modelo de organização competitiva 

regional posto em prática na época transata. 

 

  COMPETIÇÕES DE APURAMENTO REGIONAIS E REGIONAIS  DATAS DE REALIZAÇÃO 

1  Torneio de Abertura de Absolutos Masculinos  25-10-2015 

2  1ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 13 Mistos  22-11-2015 

3  1ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 15 Masculinos  29-11-2015 

4  1ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 17 Masculinos  08-11-2015 

5  1ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 19 Masculinos  12/12/2015 e 30/01/2016 

6  1ª Jornada do Regional de Absolutos Masculinos  10, 11 e 18/11/2015 

7  1ª Jornada do Regional de Absolutos Femininos  30-01-2016 

8  2ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 13 Mistos  05-12-2015 

9  2ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 15 Masculinos  13-12-2015 

10  2ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 17 Masculinos  08-12-2015 

11  2ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 19 Masculinos  17/11/2015 e 27/02/2016 

12  2ª Jornada do Regional de Absolutos Masculinos  01, 02 e 15/12/2015 

13  2ª Jornada do Regional de Absolutos Femininos  16-03-2016 

14  3ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 13 Mistos  09-01-2016 

15  3ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 15 Masculinos  06-12-2015 

16  3ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 17 Masculinos  10-01-2016 

17  3ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 19 Masculinos  09 e 22/12/15 

18  3ª Jornada do Regional de Absolutos Masculinos  05, 12 e 19/01/2016 

19  3ª Jornada do Regional de Absolutos Femininos  30-05-2016 

20  4ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 13 Mistos  14-02-2016 

21  4ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 15 Masculinos  27 e 28/02/2016 

22  4ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 17 Masculinos  17-02-2016 

23  4ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 19 Masculinos  26/01/2016 e 02/02/2016 

24  4ª Jornada do Regional de Absolutos Masculinos  02, 16 e 25/02/2016 

25  5ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 13 Mistos  06-03-2016 

26  5ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 15 Masculinos  24-01-2016 

27  5ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 17 Masculinos  12-03-2016 

28  5ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 19 Masculinos  27/01/2016 e 29/03/2016 

29  5ª Jornada do Regional de Absolutos Masculinos  01, 09 e 15/03/2016 
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  COMPETIÇÕES DE APURAMENTO REGIONAIS E REGIONAIS  DATAS DE REALIZAÇÃO 

30  6ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 13 Mistos  09-04-2016 

31  6ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 15 Masculinos  21-02-2016 

32  6ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 17 Masculinos  09-04-2016 

33  6ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 19 Masculinos  23/02/2016 e 16/03/2016 

34  6ª Jornada do Regional de Absolutos Masculinos  05, 07 e 13/04/2016 

35  7ª Jornada do Regional de Sub 13 Mistos  08-05-2016 

36  7ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 15 Masculinos  19-12-2015 

37  7ª Jornada do Regional de Sub 17 Masculinos  21 e 22/05/2016 

38  7ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 19 Masculinos  02 e 13/03/2016 

39  7ª Jornada do Regional de Absolutos Masculinos  04-05-2016 

40  8ª Jornada do Regional de Sub 13 Mistos  22-05-2016 

41  8ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 15 Masculinos  16-03-2016 

42  8ª Jornada do Regional de Sub 17 Masculinos  15-06-2016 

43  8ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 19 Masculinos  08 e 24/03/2016 

44  8ª Jornada do Regional de Absolutos Masculinos  11-05-2016 

45  9ª Jornada do Regional de Sub 13 Mistos  20-12-2015 

46  9ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 15 Masculinos  20-03-2016 

47  9ª Jornada do Regional de Sub 17 Masculinos  28-05-2016 

48  9ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 19 Masculinos  12 e 27/04/2016 

49  9ª Jornada do Regional de Absolutos Masculinos  16/05/2016, 01 e 08/06/2016 

50  10ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 15 Masculinos  10-04-2016 

51  10ª Jornada do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 19 Masculinos  03/05/2016 e 16/06/2016 

52  10ª Jornada do Regional de Absolutos Masculinos  25/06/2016, 21/06/2016 e 06/07/2016 

53  11ª Jornada do Regional de Sub 15 Masculinos  17-04-2016 

54  11ª Jornada do Regional de Sub 19 Masculinos  14 e 30/05/2016 

55  12ª Jornada do Regional de Sub 15 Masculinos  05-05-2016 

56  12ª Jornada do Regional de Sub 19 Masculinos  16/04/2016 e 10/05/2016 

57  13ª Jornada do Regional de Sub 15 Masculinos  01-05-2016 

58  13ª Jornada do Regional de Sub 19 Masculinos  01 e 09/06/2016 

59  14ª Jornada do Regional de Sub 15 Masculinos  29-05-2016 

60  14ª Jornada do Regional de Sub 19 Masculinos  07 e 30/06/2016 

61  15ª Jornada do Regional de Sub 15 Masculinos  05-06-2016 

62  15ª Jornada do Regional de Sub 19 Masculinos  28/06/2016 e 20/07/2016 

63  Estágio de Observação da Seleção Regional de Sub 15 Masculina  17-01-2016 

64  Estágio de Observação da Seleção Regional de Sub 17 Masculina  05-03-2016 

65  Estágio de Preparação da Seleção Regional de Sub 17 Masculina  19-03-2016 

66  Torneio Inter Seleções Regionais de Sub 17 Masculinos em Vila Meã  20-03-2016 
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4. ÁGUAS ABERTAS  
 

 
A Associação de Natação de Lisboa, para esta época 2015-2016 decidiu continuar a apoiar as 

organizações do SwimChallenge de Cascais e a Travessia de Sesimbra bem como ser proactiva no sentido 

de dar incentivos a instituições e municípios que queiram estabelecer e lançar novos projectos para esta 

modalidade. Estes incentivos são de natureza organizativa contribuindo com o seu “know-how” técnico e 

logístico, bem como com a viabilização de arbitragem e secretariado informático para a validação e 

divulgação dos resultados. 
  

 

 
 

 

 



Plano de Atividades e Orçamento 2016 
 

 
  
 

13 

5. NATAÇÃO SINCRONIZADA  
 

5.1. Introdução 

 
A continuação do Lisboa Syncro como modelo de Campeonato Regional e prova aberta a outras 

Associações Territoriais são a prioridade definida para 2015-2016 a par da organização de duas provas de 

nível e do apoio necessário aos eventos e competições promovidas pelos clubes associados. 

 

A nível nacional/zonal, a ANL irá ser responsável pela organização do Torneio Zonal de Figuras e de 

Esquemas constantes do programa nacional da modalidade e que é reflexo, a um nível mais alargado, do 

modelo regional aplicado pelo Lisboa Syncro. 

 

Em 2015-2016 a ANL irá continuar assegurar o trabalho já desenvolvido e irá procurar encontrar meios 

para realização de momentos promocionais da modalidade, integrando demonstrações de Natação 

Sincronizada em eventos de Natação Pura ou de outras modalidades. 
 
 
 

5.2. Quadro de Actividades Desportivas a Organizar 
 

 

EVENTOS A REALIZAR 

 
Prova de Níveis  

Campeonato Zonal de Figuras 

Campeonato Zonal de Esquemas 

IV Lisboa Syncro – 1ª Jornada 

Prova de Níveis 

IV Lisboa Syncro – 2ª Jornada 
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6. FORMAÇÃO 
 

6.1. Introdução 

 
Depois de ter recomeçado a orientar os cursos de Grau I, a ANL para o novo ano de trabalho definiu 

como prioridade assegurar a continuidade desta formação bem como a realização de acções de formação 

orientadas para os vários agentes da modalidade. 

 

Sendo um sector que tem sido parco na regularidade da sua actividade, 2015-2016 visa consolidar o 

quadro de formadores e formações pretendendo a médio prazo estabelecer-se como um centro de formação 

credível e viável para a área da Grande Lisboa.  

 

 

6.2. 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 nacional de 

formação definiram-se as seguintes formações para serem realizadas: 
 

 
Curso Grau I - Natação 

Curso Elementar de Arbitragem NP 

Curso Elementar de Oficiais de Mesa de PA 

Curso Elementar de Arbitragem NS 

Reciclagem de Árbitro NP 

A.F. "Jornadas Técnicas o Ensino" 

Aprender a ensinar 

Reciclagem de Natação Sincronizada 

Reciclagem de Polo Aquático 
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7. ARBITRAGEM 
 

7.1. Orçamento da arbitragem para 2016 
 

a) Natação Pura 

Em relação aos custos com a arbitragem de Natação Pura, foram tidos em consideração os custos 

dos anos de 2014 e 2015. Tendo por base estes dois anos o CRA procurará atingir de alguma forma a 

estabilização ou mesmo a diminuição de custos, tendo em consideração o quadro competitivo previsto 

de um total de 35 competições, sendo 23 organizadas pela ANL e 12 pelos seus sócios ou outras 

entidades. 

 

b) Pólo Aquático 

No ano de 2016 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 refletir nos custos globais com a 

arbitragem do Pólo Aquático bem como o facto do número total de jogos aumentar exponencialmente 

relativamente ao ano de 2015. 

O calendário regional para o ano de 2016, no qual se inclui parte de duas épocas desportivas 

distintas, prevê a realização de 153 jogos nos vários escalões etários. 
 

c) Natação Sincronizada 

Para a disciplina de Natação Sincronizada o CRA não prevê uma variação significativa nos custos da 

arbitragem, tendo em conta a estabilização que se tem verificado do quadro de árbitros e oficiais e por 

não se prever que haja um aumento considerável no número de competições em relação a 2015, que 

foram 5 no total. 

 

d) Águas Abertas 

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

relação aos custos de 2015, dado que também não é expectável a alteração significativa do número de 

competições organizadas no âmbito da ANL, ou seja, um total de 3 competições todas elas organizadas 

por outras entidades que não a ANL. 

Assim sendo, apresenta-se de seguida uma tabela síntese do orçamento previsto para 2016 por 

disciplina, sendo que, todos os valores foram calculados tendo por base a tabela de subsídios para a 

arbitragem em vigor na ANL. 
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Orçamento da arbitragem para 2016 
 

 ANL Outros TOTAL 
Natação Pura 18.500,00€ 3.500,00€ 22.000,00€ 

Águas Abertas 0,00€ 1.000,00€ 1.000,00€ 

Pólo Aquático 8.500,00€ 0,00€ 8.500,00€ 

Natação Sincronizada 1.100,00€ 0,00€ 1.200,00€ 

TOTAL 28.100,00€ 4.500,00€ 32.600,00€ 

 

Deste modo o CRA prevê que o custo total com a arbitragem seja de 32.600€ sendo que deste valor 

28.100€ será imputado diretamente à ANL pela organização das suas competições e jogos e que os restantes 

4.500€ dizem respeito a competições organizadas pelos seus sócios ou outras entidades. Se tal se verificar 

significará um aumento de 8% em relação a 2015. 
 

 

7.2. Plano de Formações 

 Apesar da posição tomada por este CRA junto da direção da ANL, em causa o pagamento de formações 

em divida desde 2009, o CRA pensa que essa situação se poderá resolver com alguma brevidade como foi 

prometido pela respetiva direção. Sendo assim é objetivo deste CRA continuar a incrementar a qualidade e 

quantidade dos elementos dos seus quadros nas diversas disciplinas, pelo que a aposta na componente da 

formação é fundamental. 

Nas disciplinas de Natação Pura e Águas Abertas o CRA considera que o número atual de elementos no 

quadro é suficiente para fazer face às necessidades do quadro competitivo desta época. No entanto devido 

ao número de candidatos que o CRA tem atualmente a colaborar consigo nalgumas competições e com o 

interesse demonstrado por diversas pessoas é importante a realização de um Curso Elementar para ambas 

as disciplinas. 

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 2016 o CRA tem planeado as seguintes ações de formação: 

• Curso Elementar de Arbitragem de Pólo Aquático - Oficiais de Mesa; 

• Curso Elementar de Arbitragem de Natação Sincronizada - Oficiais; 

• Curso Elementar de Arbitragem de Natação Pura e Águas Abertas; 

• Formação em Regras IPC (Natação Adaptada); 

• Ação de Reciclagem de Natação Pura; 

• Ação de Reciclagem de Pólo Aquático; 

• Ação de Reciclagem de Natação Sincronizada;. 
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8. PLANO ORÇAMENTAL 2016 
 

8.1. Receita 
 

  RECEITAS             VALOR 

           

 PROVEITOS ASSOCIATIVOS       84,900 € 

         

 Quotizações e Filiações     20,900 € 

  Quotas Clubes     3,280 € 

  Filiações de atletas     8,800 € 

  Seguros desportivos     8,820 € 

         

 

Execução Quadro Competitivo Regional e outros 
serviços   64,000 € 

  Natação Pura     39,450 € 

  Polo Aquático     7,850 € 

  Natação Sincronizada     625 € 

  Águas Abertas     125 € 

  Multas e coimas     4,450 € 

  Formação      8,250 € 

  Arbitragem a competições sócios    1,650 € 

  Cronometragem contratada por sócios   850 € 

  Diversos      750 € 

         

         

 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO       42,000 € 

         

 Do Estado e Outras Entidades Oficiais    42,000 € 

  Autarquias     0 € 

  Federação Portuguesa Natação    39,000 € 

  Outros (Contrato Programa Meeting Lisboa)   3,000 € 

         

         

 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS      7,085 € 

         

 Outros rendimentos suplementares    7,085 € 

  Merchandising     350 € 

  Programas     1,900 € 

  Arbitragem competições de não sócios   2,850 € 

  

Cronometragem a competições de não 
sócios   1,500 € 

  Outros      485 € 

         

         

  TOTAL             133,985 € 
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8.2. Despesa 

 
  DESPESAS             VALOR 

           

 ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS        1,965 € 

  Depreciações equip. básicos e administrativos  1,215 € 

  Equipamento Básico, Administrativo e Informático  750 € 

         

 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS      100,705 € 

  Trabalhos especializados (arbitragem, Reg. dívida, outros)  37,400 € 

  Publicidade e artigos promoção    240 € 

  Honorários (Dep. Técnico, Formação e outros)   23,440 € 

  Conservação e Reparação    2,225 € 

  Ferramentas e utensílios    650 € 

  Material de Escritório (fotocopiadora, economato)  2,650 € 

  Artigos para oferta (medalhas e taças, inclui reg. dívida)  6,400 € 

  Serviços - Água e Eletricidade    65 € 

  Deslocações e transportes (seleções Reg e Nac., estágios, transportes) 3,950 € 

  Rendas       2,245 € 

  Alugueres de instalações (para competições, formações e outros) 3,025 € 

  Comunicações     4,740 € 

  Seguros (Seguros Desportivos, Viatura, Equipamento)  7,630 € 

  Despesas de Representação    1,975 € 

  Limpeza Higiene e Conforto    50 € 

  Prémios monetários (Meeting Lisboa)   3,420 € 

  Outros Fornecimentos e Serviços    600 € 

         

 GASTOS COM O PESSOAL        15,590 € 

  Remunerações do Pessoal    12,180 € 

  Encargos sobre Remunerações    2,675 € 

  Seguro de Acidentes de Trabalho    400 € 

  Outros Gastos c/ o pessoal    335 € 

         

 OUTROS GASTOS E PERDAS        14,975 € 

  Amortização financiamento    10,950 € 

  Custos diretos/indiretos protocolos (cedências piscinas)  1,875 € 

  Manutenção de equipamentos    700 € 

  Outros      1,450 € 

         

 GASTOS E PERDAS FINANCEIRAS        750 € 

  Juros      250 € 

  Outros      500 € 

            

  TOTAL             133,985 € 
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9. PARECER DO CONCELHO FISCAL 
 

 


