Memória Descritiva da reunião promovida pela Associação
Nacional Airsoft - Associação Promotora de Desporto
Reunião de praticantes de airsoft
“Debate sobre regras gerais”

Almada, 22 de Setembro de 2014,
Inicio às 21h45 na sala de formação da Sede da Associação Nacional de Airsoft.

Lista de presenças:
Associações e respectivos órgãos sociais presentes:
- Direção Associação Nacional Airsoft – Associação Promotora Desporto (ANA-APD)
Rui Pires
Pedro Caldeira
Luís Filipe
Filipe Fonseca
Rui Fragoso
André Conduto
Mauro Van Eck
João Santos
- Direção Associação Lusitana de Airsoft - Associação Promotora Desporto (ALA-APD)
Sérgio Conceição
- Direção Associação Portuguesa de Milsim e Airsoft (APMA-APD)
Nuno Onça
- Direção PAINTUGAL
Luís do Vale
André Faria
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Praticantes:
Paulo Chainho
João Relvas
Nuno Rosado
Hugo Batista
Tiago Arsénio
Miguel Pereira
Miguel Oliveira
Marco
Paulo Jorge
Luís Marques
Ricardo Marques
Ricardo Relvas
João Lazaro
Hugo Batista
Nuno Rosado
João Silva
João Esteves
Paulo Conceição
Mário Branco

Nota:
Todos os presentes autorizaram a filmagem e transmissão em direto do debate.
Foi assinada por todos, uma folha de presenças e respectiva autorização para recolha e divulgação
de imagem e som.
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Descrição:
Após introdução e abertura do debate por parte do vice-presidente da ANA-APD, Pedro Caldeira,
onde foram apresentadas e explicadas as regras do debate, abriu-se o debate a todos os presentes:

1º Orador
Sérgio Conceição
1ª Intr. - (sobre regras de segurança da ALA);
2ª Intr. - (sobre regras e imposição ou não pelas APDs);
3ª Intr. - (Apelou ás regras de bom senso e especificou vários exemplos com regras gerais e
abstratas);
2º Orador
Hugo batista
1ª Intr. - (sobre regras de segurança, acidente e formação iniciante);
2ª Intr. - (sobre aplicação das regras e punição por violação das mesmas);
3º Orador
Telmo Fonseca
1ª Intr. - (sobre regras de segurança, iniciantes mal preparados e formação para iniciantes);
2ª Intr. - (sobre alguns pontos anteriores já mencionados);
3ª Intr. - (propôs uma reunião entre todas as APDs para apresentação de uma proposta pessoal
de acordo
com o tema - regras de segurança);
4º Orador
Nuno Onça
1ª Intr. - (regras de segurança, e possibilidade de formação imposição por consenso de APDs,
possível federação);
2ª Intr. - (Regras gerais, por parte das APDs não está especificado regras a apresentar á PSP,
nem existe a obrigação dessa especificidades);
5º Orador
Mário Branco
1ª Intr. - (regras de segurança, imposição obrigatória de algum artigos de segurança com normas
reconhecidas e legais);
2ª Intr. - (regras de jogo mais específicas aplicadas ou a aplicar pelas associações);
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6º Orador
João Relvas
1ª Intr. - (regras e normas de segurança);
7º Orador
Pedro Caldeira
1ª Intr. - (regras e normas de segurança, abordou todos sobre os pontos anteriores);
8º Orador
João Esteves
1ª Intr. - (regras e normas de segurança, pano de marcação de morto, briefing/debriefings em
desuso, proteção individual):
9º Orador
Paulo Conceição
1ª Intr. - (Regras de segurança e criação de regras básicas a implementar entre equipas, clubes e
APDs);
2ª Intr. - (Regras standard e bem definidas nos jogos, devem ser as APDs ou possível federação a
impor);
10º Orador
Ricardo Relvas
1ª Intr. - (Regras de segurança passadas de anteriores praticantes eram viáveis, equipamentos
obrigatórios);
2ª Intr. - (diferença entre regras competitivas e recreativas);
11º Orador
Paulo Chainho
1ª Intr. (APDs devem definir as regras, com apoio/consulta de clubes, impor total ou
parcialmente pelas organizações, APDs devem definir e consultar os seus sócios sobre as mesmas e
em conjunto implementar as mesmas);
12º Orador
Rui Pires
1ª Intr. - (regras de segurança, diferentes entre o jogo recreativo e o oficial, nas várias
vertentes);

4

13º Orador
Filipe Fonseca
1ª Intr. - (apoia a criação de regras gerais e implementação das mesmas como pedagógicas e
não de obrigatoriedade);
14º Orador
Miguel Oliveira
1ª Intr. - (deu exemplo positivo das regras antigas e de segurança);0
2ª Intr. – (debate com vários presentes);
15 º Orador
Luís Vale
1ª Intr. - (falou sobre os próprios contornos e problemas passados pela sua APD, no desporto “
paintball”, que não devemos impor obrigatoriamente mas sim pedagogicamente as “ normas” pela
sua experiencia, abordou vários exemplos de situações, pinturas entre outras);
16º Orador
Pedro Caldeira
2ª Intr. – (Agradeceu a todos os presentes as suas intervenções, e postura durante o debate);
16º Orador
Rui Pires
2ª Intr. – (O presidente da ANA-APD deu por terminado o debate)

Terminou às 02H00.
OBS: O debate foi transmitido em directo via net, com uma visualização por parte de 480
praticantes online.
OBS: Foram ainda enviadas e recebidas pela ANA-APD, por correio electrónico, por parte de alguns
sócios e praticantes varias questões a serem apresentadas nesta reunião.
Por motivo de horário não foi possível apresenta-las, outras, porque algumas ideias questões
enviadas foram abordadas durante a reunião pelos presentes.
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Lista de pedidos de palavra por parte dos oradores:
ORADORES
1)

Sérgio Conceição

2)

Hugo Batista

3)

Telmo Fonseca

4)

Sérgio Conceição

5)

Nuno Onça

6)

Mário Branco

7)

João Relvas

8)

Pedro Caldeira

9)

João Esteves

10) Telmo Fonseca
11) Paulo Conceição
12) Hugo Batista
13) Ricardo Relvas
14) Paulo Chainho
15) Nuno Onça
16) Mário Branco
17) Paulo Conceição
18) Rui Pires
19) Filipe Fonseca
20) Sérgio Conceição
21) Miguel Oliveira
22) Telmo Fonseca
23) Ricardo Relvas
24) João Esteves
25) André Conduto
26) Luís Vale
27) Miguel Oliveira
28) Pedro Caldeira

Fim da Memória Descritiva
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Conclusões por parte da ANA-APD

Foi um debate pacífico e proveitoso do ponto de vista de uma concertação de ideias a
melhorar por parte de todos os intervenientes.
Tendo sido abordadas varias questões que preocupam a todos os praticantes
independentemente da sua associação, entre elas e a mais frequente a segurança.
Tendo por isso grande parte dos intervenientes apelado a que todas as APDs, unam
esforços para criarem mecanismos, procedimentos e regulamentos únicos, de forma a se
iniciarem e implementarem nos praticantes automatismos iguais para todos, em todos os
locais e jogos.
Foi ainda abordado por vários intervenientes a questão da formação, tendo sido referido
que grande parte dos novos praticantes deveria ser alvo de uma formação por parte das
associações de modo a estarem mais bem preparados pedagogicamente em relação à
modalidade e as suas regras.
Foi falado ainda sobre o próximo passo a dar neste desporto, a vertente competição,
sendo um ponto ainda quente e de discussão saudável entre os intervenientes.
Ficou ainda a promessa de que outras Associações continuariam a desenvolver e promover
outras reuniões/debate, no seguimento deste promovido pela ANA-APD, tendo o
presidente da Direção da ALA-APD se disponibilizado para a organização e promoção do
próximo debate.
Por parte da Direção da ANA-APD a reunião foi considerada mais um pequeno passo para o
desenvolvimento deste desporto, existindo ainda um verdadeiro trabalho de base por
fazer, por todos e para todos, tal como frisado pelo presidente da ANA-APD, no final da
reunião.

Almada, 23 de Setembro de 2014

Direção da ANA-APD

7

