
Associação Naval de Lisboa



A nossa história

• Clube fundado em 1856

• A Associação Naval de Lisboa é hoje o clube náutico mais 
antigo de Portugal e da Península Ibérica

• Com mais de 1.000 sócios inscritos em todas as modalidades, 
é também o maior clube de remo em Portugal

• Primamos pela excelência, com diversos títulos nacionais ao 
longo da última década, estando no Top 3 a nível nacional



A nossa proposta de valor

• Investimos no futuro, tendo sempre em 

mente a comunidade e a 

sustentabilidade

• Procuramos incentivar a pratica de 

desporto na sociedade e combater o 

sedentarismo

• Localização privilegiada na cidade de 

Lisboa, Capital Europeia do Desporto 

em 2021



Eventos Team Building

• Realização de mais de 10 atividades de team building
com empresas no Rio Tejo

• Algumas empresas participantes: Siemens, Decathlon, 
EDP, Santa Casa, entre outras

Atividades incluídas:

• Fase inicial de aprendizagem da técnica e do 
desporto (indoor)

• Fase de aprendizagem na água em barcos de 4 
(outdoor)

• Possibilidade de realização de regata entre equipas

• Possibilidade de organizar atividades de team 
building em Avis (Barragem do Maranhão)



ANL Corporate 
Regatta



Etapa de aprendizagem 
no ergómetro

“Obrigado pelo acompanhamento ao longo do evento. Foi um prazer conhecer a ANL. 
Espero que este evento se repita.”

Liliana Oliveira – 29 anos – Project Leader – Sanofi

Atividade desenvolvida 
nas instalações da 

secção de Remo da ANL 
na Doca de Santo Amaro
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Etapa de aprendizagem 
no tanque

“Fomos todos por um para chegar à meta dando sempre o nosso melhor.
Foi um evento puro de divertimento e criamos laços de união inesquecíveis.”

Participantes equipas da Geco – 25 aos 52 anos – Geco

Decorreu no domingo 
dia 28/10/2018 entre 
as 09h30 e as 15h00
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Competição de ergómetro 
em equipa

“Grande experiência de equipa! Uma atividade bem divertida num cenário fantástico 
com uma excelente organização! Sem dúvida a repetir.”

Samuel Jacinto – 30 anos – Project Manager – Efacec/a4f

Participação de 11 
equipas corporativas
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Competição de equipa
em Y4+ no Rio Tejo

“Uma experiência memorável onde, de uma forma muito segura, nos pusemos à prova e 
ganhamos espirito de equipa e sentido de grupo. Venham mais!”

Rui Cortes – 45 anos – Lean Specialist – Lean Health Portugal

44 participantes de 9 
empresas diferentes
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Competição de equipa
em Y4+ no Rio Tejo

“Adorámos a experiência, o desafio e a oportunidade de remar no Tejo! O evento estava muito bem 
organizado e fomos salpicados por uma boa dose de diversão!”

Maria Pestana – 27 anos – Business Analyst – EDP Comercial

Estiveram envolvidos 
6 profissionais e 11 

sócios da ANL
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Contacte-nos

Secção do REMO

Morada Doca de Santo Amaro, Alcântara

Horário Secretaria
2º a 6º - 15:00 às 20:00
Sábado – 09:30 às 13:00

Feriados e domingos - encerrada

Website www.anl.pt

E-mail anlcorporateregatta@gmail.com

Telefone 
(organização)

(+351) 96 165 7320

Telefone 
(secretaria)

(+351) 213 960 488

TEST YOUR TEAM’S LIMIT


