CIRCULAR Nº 03-17
30/01/2017

DISTRIBUIÇÃO: Associações Territoriais e Delegados da Assembleia Geral da FPN
ASSUNTO: Carta Aberta do Treinador Miguel Frischknecht
Tendo por base as recentes declarações no jornal ‘A Bola’ de 16/01/2017, do técnico do SAD,
cumpre-nos informar que ao abrigo do direito de contraditório e resposta a FPN solicitou a
devida reposição da verdade factual junto desse diário desportivo. Não obstante e após este
contraditório foi a FPN confrontada com o teor da “carta aberta” enviada para todos os
delegados da AG da FPN.
É neste pressuposto que tendo por base ambos, e encerrando por parte da FPN este assunto,
esclarecemos:
1. Vivemos, felizmente, num regime democrático onde a opinião e liberdade de expressão
são direitos constitucionais. Saudamos todos aqueles que querem refletir a Natação em
prol do seu desenvolvimento baseados na avaliação, realidade e verdade dos factos e
não em desígnios de instrumentalização que têm como missão deturpar e confundir os
menos atentos.
2. Estamos habituados a ser alvo de análises enviesadas, não poucas vezes baseadas em
dados descontextualizados, com o único propósito de diminuir o trabalho que é feito por
todos, especialmente por quem sistematicamente vem defender a natação de há “10 ou
20 anos atrás”, “preso” a interesses que a Natação portuguesa rejeitou nas eleições há
já quatro anos. Não obstante o período eleitoral ter terminado e haver órgãos sociais
eleitos por uma larga maioria, claramente estaremos atentos e ouviremos com atenção
todos aqueles que, de uma forma desinteressada, elevada e sem propósitos que nada
têm a ver com os interesses da Natação, queiram colocar as suas opiniões.
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3. A Direção que tomou posse em 1 de Fevereiro de 2013 iniciou a gestão da FPN num
dos períodos mais críticos da história financeira portuguesa com consequências para o
sistema desportivo, como se pode verificar nos relatórios de atividade e contas,
aprovados em sede de AG, auditados internamente pelo Conselho Fiscal e
externamente pela consultora BDO com uma redução do financiamento por parte da
tutela, transversal a todas as federações desportivas, de cerca de 30% por ano (de 2013
a 2016, cerca de 800.000 euros/ano). Apesar deste corte os encargos da FPN com a
atividade regular aumentou em cerca de 10% e com o alto rendimento em cerca de
30%, com o consequente aumento das ações respetivas.
4. No que se refere ao Plano de Alto Rendimento:
a. Na ótica da igualdade, equidade e necessidade (entre todas as disciplinas), a
FPN decidiu centralizar os recursos existentes nos que preenchem os requisitos
de exigência definidos face quer à missão institucional quer aos objetivos
pretendidos. Não obstante a FPN continua a ser das raras federações Olímpicas
que oneram o seu orçamento com apoios e incentivos (além das bolsas) aos
nadadores e treinadores, para além dos definidos pelo governo em portaria
específica.
b. A FPN não procedeu a qualquer alteração do PAR previamente definido. O PAR
esteve em discussão e optou-se pela integração de contributos decorrentes de
observações que nos chegaram. Da parte do promotor destas notícias, nem uma
observação crítica.

5. Quanto à política estratégica da FPN: Os projetos, princípios e ações são de
conhecimento de todos e bem explanados em todos os documentos e planos de
trabalho (do plano estratégico aos planos de ação), e foram devidamente aprovados e
sufragados por uma grande maioria dos representantes (associações de classe,
associações territoriais, treinadores, árbitros e clubes) no local próprio, relembrando o
investimento em projetos estruturantes e o crescimento de modalidades que estavam
“segregadas” e sem projeto” (Sincronizada, Polo Aquático e Adaptada).

6. Respeitar a Democracia é também respeitar o papel das diferentes estruturas no
desenvolvimento do desporto:
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a. Os interlocutores da FPN são as Associações territoriais que desempenham um
papel determinante na operacionalização da política desportiva definida. Apesar
disso temos tido uma abertura imensa na interlocução com os clubes, num
quadro de respeito para com as AT’s.
b. Não cabe às federações e neste particular à FPN substituir a função
importantíssima que representam os clubes na estrutura das organizações
desportivas, que consideramos as células base do movimento desportivo.
Também por isso, foi já apresentado no âmbito do projeto de certificação de
clubes os apoios que irão ser contratualizados entre a FPN e clubes na ótica de
convergência. Neste propósito, relembramos que, ao contrário do que se afirma,
a política e os critérios de atribuição de subsídios regulares aos clubes não
sofreram qualquer alteração desde 2010, apesar do já referido corte de 30% na
dotação orçamental por parte da Instituição governamental.
c. A FPN, ao contrário do que aconteceu em tempos anteriores defendido por quem
vem pôr em questão as políticas de condução e regulação que cabem à
instituição, tem plena consciência do papel de cada um no edifício organizativo do
desporto e mais concretamente no da Natação portuguesa, continuará a defender
intransigentemente os princípios do respeito e do diálogo com as
instituições/clubes, tratando as problemáticas nos locais próprios e nunca na
praça pública, não se coibindo de defender, pelos meios que considere legítimos,
a imagem e o bom nome da instituição.

A FPN fará o caminho que se propôs com todos os que respeitam e em respeito pela vontade
decorrente dos resultados das últimas eleições, num processo que sabemos evolutivo, e
garantidamente dinâmico e democrático. A FPN encerra em si várias modalidades e seguirá o
principio da aposta no desenvolvimento de todas e também no respeito pela representatividade
de cada uma em consonância com o sempre necessário equilíbrio orçamental.

Para encerrar, manifestar a forma elevada como o Sport Algés e Dafundo se tem manifestado
nas suas relações institucionais com a FPN, numa abertura inequívoca ao diálogo e
distanciando-se das declarações do seu treinador que, e passamos a citar: “foram dadas sem
autorização nem conhecimento prévio da Direção pelo que, não sendo nosso mandatário, tais
declarações se enquadram no exercício do direito da livre expressão”.
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Reafirmamos que toda e qualquer discussão dos assuntos da Natação, em termos
institucionais, se fará nos momentos e locais apropriados, encerrando em absoluto este
assunto ou qualquer outro, mas nunca pondo em causa a defesa intransigente da imagem da
FPN.
Pela FPN

António José Silva
Presidente
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