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Exmos. Senhores 

 

Durante os últimos dois anos a ANDL auxiliou os seus associados através da isenção do 

pagamento de inscrições em provas distritais, zonais e nacionais.  

Sabemos que os clubes continuam a atravessar momentos difíceis, e por isso achamos que 

devemos continuar a apoia-los, na medida das nossas possibilidades. No entanto, não é 

sustentável para a ANDL continuar a isentar os clubes de todas as despesas em provas 

distritais, arcando esta com todos os custos. 

Assim, deliberou a Direção da ANDL a atribuição dos seguintes incentivos aos clubes filiados 

a partir do dia 1 de janeiro de 2022 e até ao final da presente época desportiva (31 de julho 

2022): 

 

 Isentar os clubes do pagamento das taxas de inscrição em provas da ANDL, de acordo 

com o regulamento. Em contrapartida os clubes apenas suportam as despesas inerentes às 

provas (arbitragem, prémios e outros), o qual será calculado no final do apuramento das 

despesas totais, sendo esse valor dividido pelo número de inscrições (mergulhos) na prova 

e cada clube pagará o valor correspondente ao número de inscrições que realizou, havendo 

assim equidade entre os clubes. 
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 O valor por inscrição não poderá, em caso algum, ser superior ao valor que pagaria se 

fosse cobrada a taxa de inscrição (de acordo com a categoria). 

 

 Isentar os clubes do pagamento da Taxa de Filiação anual (225 euros), do ano 2022. 

 

Com os melhores cumprimentos 

A Direção da ANDL 

 


