FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AIKIDO
Relatório e Contas – Exercício 2011

I – Relatório da Actividade

Vem a Direcção da FPA apresentar o seu Relatório de Gestão, a fim de ser
submetido à apreciação da Assembleia Geral.
O ano de 2011 foi um ano marcado, essencialmente, pela consolidação da
actividade e preparação para as mudanças que se vão operar no relacionamento
das Federações com Utilidade Pública Desportiva com a tutela.
Continua em curso a criação de condições para a transição para o novo
modelo de Formação e de concessão das Licenças de Ensino.
A nível interno, crê a Direcção terem vindo a ser dados passos concretos,
agora, no estabelecimento de um clima de profícuo entendimento entre as várias
associações que trilham, cada uma, a sua própria via no seio do Aikido.
No presente momento, a vivência conjunta e sã das várias sensibilidades
dentro da FPA, parece ser uma realidade, todos havendo conseguido encontrar o
seu espaço próprio a par da construção conjunta de um modelo organizativo
comum.
O ciclo novo na vida da FPA, iniciado com a criação de uma estrutura
verdadeiramente representativa do Aikido na sua globalidade em Portugal, parece
ter sido conseguido.
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Para o ano de 2011, propôs-se a Direcção alcançar os seguintes objectivos,
expressos no Plano de Actividades para 2010:

1º - Fortalecimento da Federação Portuguesa de Aikido nas suas diversas funções
de gestão administrativa e legal da prática do Aikido em Portugal;
2º- Distribuição equitativa do apoio às associações, clubes e federados em geral;
3º- Aumento do número de praticantes;
4º- Promover a formação de Agentes de Ensino através da realização das várias
acções de formação, nomeadamente, Cursos de Níveis I e II, envio de técnicos de
alta graduação ao estrangeiro;
5º- Realização de 1 evento internacional para desenvolvimento da prática
desportiva, dirigido por um Mestre Internacional de elevada craveira técnica,
consensualmente reconhecida;
6º- Gala Nacional de Aikido;
7º- Fim-de-semana JOVEM;
8º- Apoio técnico e logístico aos associados;
9º- Apetrechamento dos Dojos com Tatamis;
10º- Valorização e Autonomização do trabalho da Comissão Técnica;
11º- Aumento de biblioteca e reedição do Boletim informativo.

Vejamos cada um por si:
Quanto ao primeiro dos objectivos, que se prendia com o fortalecimento da
Federação Portuguesa de Aikido nas suas diversas funções de gestão
administrativa e legal da prática do Aikido em Portugal, a contratação de mais uma
funcionária administrativa permitiu fazer alguma necessária recuperação de
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trabalho de organização da FPA, e ainda a preparação de um registo de todos os
agentes de ensino em Portugal, base para o processo de autorização da emissão
das cédulas profissionais de treinador pelo IDP.

O segundo dos objectivos é programático, sendo permanente preocupação
da Direcção da FPA.
Procurou-se —e procurar-se-á sempre— a ele dar corpo.
Foi concedido apoio logístico com a cedência da carrinha para deslocações
em eventos dos associados.
Continuou a ser disponibilizado no sítio da FPA o espaço para cada uma
delas fazer publicidade dos seus eventos.
Foi prestado apoio financeiro às associações nos seguintes montantes:

2011

Reciclagem
estrangeiro

Acções
Estágios
Apoio
reciclagem
associativo

AAS

Formação
prática

TOTAIS

938,67

938,67

AAYP

0

0

ACAT

1465,78

1465,78

ACPA

1263,6

1263,6

ADAS

577,65

577,65

0

0

APADA

411,57

411,57

APARN

454,9

454,9

397,13

782,13

ITP

0

0

Sanjukan

0

0

AKP

BACA

385
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TAP

288,82

288,82

UBU

288,82

288,82

UPA

1213,06

1213,06

Totais

7300

7685

Relativamente a TATAMIS, tal como nos últimos anos, não foi possível
proceder à aquisição de novos, havendo-se procedido, antes, à redistribuição
pontual de alguns dentro das associações: de Dojos sem actividade para outros
em criação ou necessidade de aumento da área de tapetes.

O terceiro dos objectivos tinha que ver com o aumento do número de
praticantes.
Apesar das dificuldades económicas sentidas no País, a nota dominante foi
a da manutenção do número de praticantes, relativamente ao ano anterior,
verificando-se, contudo ligeiro acréscimo.
Para a presente época perspectiva-se a manutenção do mesmo nível de
inscrições registado na época transacta.
Abaixo ficam os quadros comparativos das últimas épocas

Época 2004/05
Praticantes

31-12-2004

Var. %

1º Trim. 05
(inscrições)

380

—

66

31-12-2005

Var. %

1º Trim. 06
(inscrições)

718

88,94

160

Total até fim 1º T

Var. %

Total
Época

Var. %

446

—

847

42,59

Var. %

Total até fim 1º T

Var. %

Total
Época

Var. %

142,42

878

96,86

1013

19,59

Var. %
—

Época 2005/06
Praticantes
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Época 2006/07
Praticantes

31-12-2006

Var. %

1º Trim. 07
(inscrições)

Var. %

Total até fim 1º T

Var. %

Total
Época

Var. %

631

-12,11

186

16,25

817

-6,94

827

-18,36

31-12-07

Var. %

1º Trim. 08
(inscrições)

Var. %

Total até fim 1º T

Var. %

Total
Época

Var. %

618

-2,06

127

-31,72

745

-8,81

1024

23,82

Época 2007/08
Praticantes

Época 2008/09
Praticantes

31-12-08

Var. %

1º Trim. 09
(inscrições)

Var. %

Total até fim 1º T

Var. %

Total
Época

Var. %

704

13,92

235

85,04

939

26,04

974

-4,88

31-12-09

Var. %

1º Trim. 2010
(inscrições)

Var. %

Total até fim 1º T

Var. %

Total
Época

Var. %

815

15,77

313

33,19

1232

31,2

1232

26,49

31-12-10

Var. %

1º Trim. 2011
(inscrições)

Var. %

Total até fim 1º T

Var. %

Total
Época

Var. %

884

8,4

152

-51,44

1036

-15,91

1234

0,16

Época 2009/10
Praticantes

Época 2010/11
Praticantes
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Quanto ao quarto objectivo, de Promover a formação de Agentes de
Ensino através da realização das várias acções de formação, nomeadamente,
Cursos de Níveis I e II, envio de técnicos de alta graduação ao estrangeiro, não foi
totalmente cumprido.
Contrariamente ao previsto no Plano de Actividades 2011, não foram
realizados os cursos Nível I e II, uma vez que nos encontramos, ainda, em fase de
transição para o novo modelo de formação, havendo o IDP desaconselhado a sua
realização.
Durante o ano de 2011 preparou-se importante documentação: os
referenciais específicos para a prática de Aikido, que será a base dos conteúdos
específicos do Aikido, para a futura formação de agentes de ensino. Esse trabalho
foi feito em coordenação com uma sub-comissão da Comissão Técnica.
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Foram disponibilizadas verbas para formação contínua de agentes de
ensino. No entanto, apenas uma associação aproveitou essa possibilidade e
realizado apenas uma acção de reciclagem.
O facto de só em Dezembro de 2011 ter sido possível assinar o contrato
programa respectivo, foi um dos factores que levaram a que as associações não
se tivessem mobilizado para aproveitar melhor esta disponibilidade, visto que não
puderam calendarizar a tempo as suas acções.

Relativamente ao quinto objectivo relativo, à realização de 1 evento
internacional para desenvolvimento da prática desportiva, não foi possível
encontrar atempadamente um consenso a este respeito
Sexto objectivo: realização da Gala Nacional de Aikido.
Finalmente, foi possível levá-la a efeito, no dia 1 de Dezembro, no Pavilhão
do Estádio Universitário de Lisboa.
Esta Gala realizada sob a forma de pequenos seminários de Aikido dirigidos
pelos vários Responsáveis Técnicos Associativos, contou com a participação de
largas dezenas de praticantes e instrutores das seguintes Associações da FPA:


Associação de Aikido do Sul (AAS)

 Associação Cultural Portuguesa de Aikido (ACPA)
 Associação Desportiva de Aikido de Setúbal (ADAS)


Associação Portuguesa de Aikido e Disciplinas Associadas (APADA)

 Bushinkai Associação de Clubes de Aikido (BACA)
 Takemusu Aiki Portugal (TAP)
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Como será do conhecimento geral, contámos com a honrosa participação
de Associação Portuguesa de Kyudo, a cargo da qual ficou a a realização do
cerimonial de abertura, com a realização do tiro ritual Hikime.
No final foram também efectuadas demonstrações de Aikido por algumas das
classes presentes.
À Associação Portuguesa de Kyudo o nosso muito obrigado.
O sétimo dos objectivos, prendia-se com a realização do Fim-de-semana
Jovem.
Foi com enorme satisfação que foi possível realizá-lo, pelo segundo ano
consecutivo, o qual ocorreu no dia 23 de Junho, no Dojo Ten-Chi da Várzea de
Sintra.
O êxito da sua realização deve-se às Associações ACAT, ACPA, ADAS e
APADA, as quais asseguraram a presença dos seus Mestres e praticantes.
Ao todo, registou-se a presença de 60 jovens praticantes.
Em simultâneo com este evento foi ainda realizado ao ar livre, no mesmo
local, um pequeno Workshop de Aikido destinado aos pais e acompanhantes dos
jovens, que puderam experimentar o que é o Aikido e, quiçá, incentivá-los à sua
prática.
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Aos Prof.s Agostinho Vaz, Jean-Marc Duclos, João Almeida e Orlando
Marques, seus acompanhantes e alunos, agradece a FPA penhorada.
O oitavo dos objectivos prendia-se com o apoio técnico e logístico aos
associados.
Neste âmbito, procedeu-se à redistribuição de vários tatamis que se
encontravam sem a adequada utilização.

No que toca ao nono dos objectivos elencados, que dizia respeito ao
apetrechamento com a aquisição de tatamis, não vai o mesmo cumprido, na
medida em que — uma vez mais — não existiram verbas suficientes para a sua
aquisição.

Quanto ao décimo dos objectivos, Valorização e Autonomização do
trabalho da Comissão Técnica.
Foi possível, com a colaboração da maioria das associações, encontrar
uma estrutura interna funcional, estabelecer prazos, coordenar trabalho com a
Direcção e avançar com os aspectos colaborativos indispensáveis ao futuro da
FPA. A Comissão Técnica tem um presidente escolhido pelos seus membros, o
Prof. Agostinho Vaz, a quem a Direcção desde já agradece toda a colaboração e
trabalho, em prol de todos.
A actividade da CT e os eventos de Aikido sob a responsabilidade da FPA no
ano 2011, tiveram como pontos altos e mais representativos a realização e/ou
participação nos seguintes eventos:

9

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AIKIDO
Relatório e Contas – Exercício 2011

1. Reuniões da CT
A Comissão técnica da FPA efectuou durante o ano de 2011, três reuniões,
das quais foram feitas actas, sendo decididas entre outros assuntos, os seguintes:
 Aprovação do documento “Carta de princípios de funcionamento da
C.T.”
 Programação de eventos FPA para a época 2011/2012


Na sequência da criação, em 2010, do documento “Caracterização das
etapas de desenvolvimento do praticante”, foi dada continuidade à
colaboração com o IDP, nomeadamente com a criação dos
“Referenciais de formação específica” de Aikido.

2. Eventos públicos
No que refere a eventos de Aikido a FPA em colaboração com a CT,
realizou ou participou nos seguintes eventos, já atrás referidos:
- 2º Encontro Nacional de Aikido para Jovens;
- Organizou a 1ª Gala Nacional de Aikido;
- FIAM, Festival Internacional de Artes Marciais.

No tocante ao décimo primeiro e último dos objectivos, relativo ao
aumento de biblioteca e reedição do Boletim Informativo, não foi, ainda, possível
lançar tão importante instrumento de divulgação do Aikido e troca de ideias.
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Foi, contudo possível dar já alguns passos concretos, com a estruturação
de um boletim iniciado pela funcionária que exerceu funções durante o ano
transacto, Mafalda Ribeiro da Cunha.

OUTRAS REALIZAÇÕES

A nível do enquadramento técnico a FPA, tal como nos anos anteriores,
candidatou-se ao Programa 2 do modelo de Financiamento às Federações
Desportivas, onde se prevê a possibilidade de candidatura a apoio à contratação
de técnicos para dirigir e/ou coordenar os programas, projectos e/ou actividades
de natureza desportiva implementados pelas federações desportivas.

Mantém-se que a necessidade da contratação de um técnico com este
perfil é uma necessidade muito importante da FPA para poder profissionalizar a
parte da gestão desportiva.
Porém, não tem havido o mesmo entendimento da tutela, pelo que, a nossa
candidatura vem sendo recusada e a gestão desportiva continua sendo amadora.
Encontrava-se, também, prevista a representação da FPA em organismos
internacionais, nomeadamente, na Federação Europeia de Aikido.
No âmbito deste organismo, realizou-se nos dias 5 e 6 de Março, em
França, a Assembleia Geral, onde a FPA esteve representada pelo Director
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Eduardo Tavares, sendo certo também ter estado presente o Presidente da FPA,
mas na qualidade de Presidente da Direcção da Federação Europeia.
Aí foram discutidos os assuntos constantes da respectiva ordem de
trabalhos, havendo a FPA tomado posição sobre todas as matérias em
consonância com a defesa do Aikido português.
Ainda no âmbito internacional, deslocou-se o Presidente da FPA, já na
qualidade de Presidente da FEA, a Budapeste, em missão da Federação Europeia
de Aikido, onde participou nos dias 21 e 22 de Fevereiro no EU–SPORT FORUM,
organizado pela Direcção-geral de Educação e Cultura da Comissão Europeia,
onde foram debatidas questões que se prendem com a problemática do desporto
e da actividade física em geral.
O evento contou com a presença de representantes de 242 organizações
europeias dos mais variados sectores, tendo, também, estado presentes os
Ministros dos Desportos dos 27 países que constituem a UE, altos funcionários
das instituições europeia e a respectiva Comissária Europeia para a Educação e
Cultura, Srª Androulla Vassiliou .
Participou a FPA nas reuniões da Japan net, promovidas pela Embaixada
do Japão em Portugal, onde se procede à troca de impressões e de calendários
de actividades entre todas as organizações pertencentes a esta rede (48) durante
o ano, de forma a melhor divulgar a cultura japonesa.

No âmbito interno, procedeu-se, ainda, à criação da Comissão de Instrução
e Ensino Aikikai, comissão que visa somente dar apoio aos federados e

12

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AIKIDO
Relatório e Contas – Exercício 2011

associações que pretendem obter o reconhecimento das suas graduações pela
Aikikai, via FPA.
Participou a FPA, como vem sendo hábito no Festival de Artes Marciais,
promovido pela Associação de Amizade Portugal-Japão, em 19 de Novembro.
A representação do Aikido e da sua Federação esteve a cargo da
associação Bushinkai, a quem a FPA agradece na pessoa do Prof. Artur Lopes,
que chefiou a representação.

II – Relatório Financeiro
O Balanço e a Demonstração dos Resultados relativos ao exercício findo
em 31 de Dezembro de 2011, em anexo ao presente Relatório, apresentam um
Resultado Líquido positivo de 846,33 euros (em 31.12.2010: 4.271,82 euros).
Neste exercício verificou-se uma redução dos proveitos, os quais
registaram um total de 59.044,49 euros (Em 31.12.2010: 80.389,82 euros). Esta
redução, deve-se por um lado aos proveitos associativos com menor número de
inscritos, mas também à redução dos subsídios à exploração.
Os custos totais registaram uma diminuição de 17.919,84 euros quando
comparados com o final do ano anterior. Esta redução deve-se essencialmente às
seguintes situações:
a)

Redução 17.313,75 euros nos fornecimentos e serviços externos, o qual
resulta essencialmente da diminuição dos seguros (3.663,14 euros), dos
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honorários (2.103,20 euros) e dos trabalhos especializados (10.485,18
euros).
b)

Redução de 6.246,57 euros nas amortizações do exercício, uma vez que os
bens mais antigos começam a ficar totalmente amortizados.

c)

Aumento de 5.222,48 euros nas provisões do exercício devido à conta de
outros devedores – subconta “diferença cheques de seguros” a qual se
refere essencialmente a cheques emitidos pela Federação, descontados no
banco e que foram indevidamente utilizados, estando a ser desenvolvidos
esforços no sentido de apurar responsabilidades.

III – Propostas
Face ao que se deixa exposto, vem a Direcção da Federação Portuguesa de
Aikido propor que:
1- Sejam aprovadas o presente Relatório, as Contas e demais
documentos anexos;
2- O resultado líquido positivo do exercício de 2011 no valor de 846,33
euros seja transferido para Fundo Social.

Carcavelos, 10 de Abril de 2012
O Presidente da Federação
Luís Vasconcelos Salgado
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A Direcção da FPA
Eduardo Oliveira Tavares
Osvaldo Visitação Caldeira
António Joaquim Serralheiro
Rui Lopes dos Santos
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