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Exmos. Srs, 
 
Tendo em conta as situações e problemas recentes, nomeadamente as 
alterações regulamentares da última Assembleia-Geral, as questões 
levantadas pelo Sr. Pedro Amores, a elaboração do calendário para 2006, a 
preparação dos novos programas de federamento para 2006, entre outros, 
que levaram a um consequente acréscimo exponencial de trabalho, além da 
vontade de preparar e programar com o maior rigor e detalhe a vida da FPTA 
para o próximo ano, não nos foi de todo possível, como seria por nós 
desejado, apresentar mais cedo o Projecto e Orçamento para 2006. 
 
Salientamos também que este ano quisemos cumprir rigorosamente os prazos 
de entrega do documento ao IDP, o que levou à marcação da Assembleia-
Geral para dia 12 de Novembro, mais cedo do que é usual, o que implicou 
menos tempo para a sua preparação. Independentemente disso, a realidade é 
que gostaríamos de o ter conseguido enviar mais cedo aos associados, o que 
foi totalmente impossível, facto pelo qual desde já pedimos desculpa. 
 
Apesar do presente documento ser na nossa opinião, do ponto de vista 
técnico, um dos mais elaborados e melhor conseguidos dos últimos anos, se 
não mesmo o melhor, tendo sido elaborado com base numa análise tão 
profunda como possível dos valores reais dispendidos em 2005, transpostos 
para 2006, será de salientar que, nalguns pontos, nomeadamente no tocante à 
receita, não foi, pelos motivos acima referidos, possível aprofundar o texto até 
ao ponto que seria da nossa intenção inicial. Não foi igualmente possível 
produzir os quadros de apoio que ajudem a ilustrar as situações referidas, de 
modo a permitir uma maior facilidade de compreensão do documento. 
 
Deste modo, cientes que estes factores podem ainda ser melhorados, caso 
haja ainda oportunidade nos escassos dias que nos separam da Assembleia-
Geral, iremos procurar melhorar estes dois pontos, principalmente no que toca 
ao texto explicativo, uma vez que à partida os valores já se encontram 
apurados, apresentando os eventuais aditamentos no dia da Assembleia-Geral. 
 
Informamos igualmente que iremos disponibilizar este documento, desde já, 
via e-mail e Internet, por forma a permitir uma maior facilidade de consulta e 
acesso ao documento.  
 
Quanto ao documento em si, este é sem dúvida claro e explícito. Descreve 
fielmente as necessidades da FPTA, os caminhos a seguir, as medidas a 
implementar, em suma, as situações com que a FPTA se irá deparar em 2006 
e as medidas a tomar para lhes fazer face, expressas com a frieza de análise 
necessária a uma real preocupação em fazer face aos problemas e encontrar 
soluções para os resolver. 
 
Com os nossos melhores cumprimentos, 
 
 
     Carlos Freitas 
 
_________________ 
    Presidente da FPTA 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUÇÃO 
1.1 INTRODUÇÃO 

 
Nota Introdutória 
Durante o ano de 2004, a FPTA teve uma evolução que poderemos considerar 
como positiva. No entanto o ano de 2005 foi certamente um ano conturbado 
na vida federativa. As eleições para a Assembleia da República e as 
consequentes alterações políticas, fizeram com que a FPTA só conseguisse 
assinar a maioria dos contratos programa que tinham sido acordados com o 
IDP já no segundo semestre, o que provocou um atraso significativo em 
quase todas as acções que nos propusemos a realizar em 2005. 
 
Também internamente foi um ano com algumas perturbações na vida 
associativa, provocadas sobretudo pelas posições assumidas, quer 
internamente à estrutura da federação por quem não se revia no projecto da 
FPTA, aceite e sufragado pela maioria dos intervenientes da modalidade, quer 
externamente por alguns elementos da modalidade que não foram capazes de 
o compreender ou aceitar. 
 
Felizmente, no final do ano, estamos convictos de que estas situações se 
encontram resolvidas tendo a FPTA regressado à normalidade, pese embora o 
tempo perdido. 
 
Esperamos em 2006 que a FPTA possa continuar a progredir no seu inadiável 
e muitíssimo necessário esforço de modernização e de adaptação às 
realidades do Século XXI. 
 
Deste modo o presente orçamento espelha rigorosamente aquilo que são, não 
só as necessidades de transformação da FPTA no que diz respeito ao modo de 
encarar o futuro, como também no seu  modelo organizativo especialmente 
ao nível do funcionamento interno, modelo e oferta competitiva, formação e 
especialmente financiamento.  
 
No tocante à estrutura interna da FPTA, sendo ainda difícil ou melhor 
impossível efectuar alterações profundas e radicais, a principal aposta será 
em organizar os serviços da FPTA por forma a permitir dar resposta ao 
desenvolvimento de uma base sustentada de praticantes que possam tirar 
partido da oferta competitiva de nível local, fazendo posteriormente a 
evolução para os segmentos competitivos mais avançados. A FPTA irá 
também procurar continuar a adaptar a sua estrutura organizativa com o 
objectivo constante de poder proporcionar aos seus associados serviços com 
cada vez maior qualidade. 
 
No campo desportivo, aproxima-se a passos largos o próximo Campeonato do 
Mundo onde serão escolhidos os representantes de cada nação aos Jogos 
Olímpicos de Pequim 2008. Além do empenho por parte dos treinadores e 
atletas numa progressiva e constante melhoria dos resultados será necessário 
de todos os intervenientes da modalidade um esforço adicional para recuperar 
uma situação de atraso crónico em que nos encontramos. 
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A FPTA irá continuar a desenvolver todos os esforços ao seu alcance para que 
o panorama competitivo melhore, procurando no entanto exercer uma 
descriminação positiva sobre aqueles que forem capazes de se distinguir, pelo 
seu esforço, empenho e dedicação à modalidade. 
 
De salientar a especial importância para o desenvolvimento desportivo ao 
mais alto nível, na introdução do novo modelo competitivo, especialmente no 
tocante às provas Elite que visam reforçar a competitividade directa entre os 
melhores arqueiros de Portugal, colocando-os a um nível mais elevado e 
procurando fazer deles um exemplo que os outros queiram alcançar. 
 
Importante também será que em 2006 se consigam realizar as acções de 
formação ou de preparação dos nossos agentes competitivos, bem como dos 
outros intervenientes da modalidade por forma a aumentar o valor individual 
de cada um deles, tornando assim a modalidade mais rica. 
 
A formação, quer ao nível interno quer ao nível externo, continuará a ter um 
papel importante e esperamos sinceramente poder investir mais neste campo 
a todos os níveis com a consciência de que muitos dos problemas da nossa 
modalidade se devem sobretudo aos baixos níveis de formação ou até de 
informação que alguns agentes da modalidade demonstram. 
 
No capítulo financeiro, que continua a ser o principal problema da FPTA, será 
necessário continuar o esforço de contenção existente e de adaptação às 
novas realidades, mantendo os sacrifícios presentes, na esperança de que a 
médio prazo a situação se possa vir a inverter. Não havendo soluções 
mágicas, o caminho passa obrigatoriamente pelo crescimento sustentado da 
modalidade a todos os níveis. 
 
Por último, é de salientar que esperamos poder desenvolver ou solidificar em 
2006 muitas das iniciativas que nos últimos anos foram iniciadas ou 
preparadas mas que por motivos vários não puderam ainda ser devidamente 
postas em prática. 
 
Será necessário continuar a actualizar o quadro regulamentar e normativo da 
FPTA, especialmente nas matérias que à mais tempo não são revistas ou que 
se encontram mais desajustadas aos tempos actuais, estando algumas delas 
já em trabalho, como é o caso do Regulamento de Disciplina. 
 
Encontram-se em avançado estado de preparação diversos novos projectos e 
programas que só ainda não foram concluídos e apresentados devido à falta 
de oportunidade e à necessidade de perder tempo a resolver situações que 
não trazem nada de positivo à modalidade. 
 
Será necessário sobretudo da parte dos Clubes, uma maior atenção aos 
programas existentes e a implementar para que possam daí tirar os devidos 
benefícios, uma vez que, também nesse campo, algumas vezes o esforço da 
FPTA não é devidamente aproveitado pelos beneficiários das medidas. 
 
Não podemos deixar de encerrar esta nota introdutória sem efectuar um claro 
e expresso apelo a todos aqueles que realmente continuam a gostar do Tiro 
com Arco para que nos auxiliem nesta árdua tarefa de trazer o Tiro com Arco 
para o Século XXI, transformando-o num Desporto moderno, atractivo e 
funcional. A todos desejamos um óptimo ano de trabalho em 2006. 
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CAPITULO 2 
 

OBJECTIVOS A ATINGIR E ESTRATÉGIA FUTURA. 
 

2.1 Principais objectivos a atingir no ano 2006. 
 
À semelhança de anos anteriores, em 2006 a FPTA mantém os seus objectivos 
principais: 
 
No Âmbito Desportivo: 
 

Aumento do número de Clubes e Praticantes Federados. 
A FPTA poderá prestar apoio logístico para a formação de novos clubes. Os 
actuais moldes de funcionamento da Federação, em padrões de qualidade de  
prestação de serviços e de organização desportiva contribuem de forma a 
motivar os clubes e praticantes. 
 
A FPTA irá procurar auxiliar os novos clubes que se pretendam iniciar na 
modalidade, criando programas específicos para este efeito. Caberá aos clubes 
desenvolver acções que visem a captação de novos praticantes. Para este 
efeito, será imprescindível a contratação de técnicos que potenciem 
regionalmente a captação e formação de novos praticantes, conforme o 
previsto na rubrica de enquadramento técnico. 
 
Na nossa perspectiva, desde que reunidas as necessárias condições técnicas e 
financeiras, seria possível prever para 2006 um crescimento de clubes e 
praticantes entre os 20 e os 50%. Para tal é fundamental uma implementação 
no terreno dos projectos de desenvolvimento desportivo desenvolvidos pelos 
técnicos regionais a contratar. Sem que tal seja possível, será impossível 
alcançar este objectivo de crescimento e a modalidade dificilmente conseguirá 
progredir e desenvolver-se. 
 
A FPTA poderá igualmente desenvolver programas específicos que contemplem 
quer a formação de novos clubes quer o desenvolvimento, fortalecimento e 
crescimento dos clubes existentes. 
 
Quanto ao número de praticantes, é fundamental que sejam os próprios clubes 
a procurar aumentar a sua capacidade de oferta desportiva, no caso daqueles 
que estão ao máximo da capacidade, ou no caso dos que ainda podem receber 
mais arqueiros, que desenvolvam acções no sentido de preencher as vagas 
disponíveis. 
 
Caso a caso, a FPTA analisará e apoiará iniciativas que pense poderem vir a 
trazer resultados concretos e palpáveis neste domínio. 
 
No âmbito desportivo, as medidas recentemente aprovadas, reforçando a 
estratificação dos segmentos competitivos, permitirão uma melhor 
segmentação da procura por parte dos praticantes, quer numa vertente mais 
competitiva, quer numa vertente de lazer. Este novo modelo permitirá aos 
novos praticantes competirem localmente ao seu nível, incentivando-os, 
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consoante os seus objectivos pessoais, a continuarem a competir numa 
perspectiva de lazer ou a evoluírem para um segmento mais competitivo. 

Melhoria da implantação espacial. 
Por forma a aumentar a implementação espacial iremos dar particular atenção 
e apoio a novos clubes que apareçam em áreas geográficas com fraca 
implementação. Serão apoiadas acções que visem protocolos entre clubes 
existentes e novos clubes.  
 
Estas acções, já afloradas em 2005, mas que não se puderam desenvolver em 
pleno por insuficiência orçamental, irão permitir o reforço da presença do Tiro 
com Arco em vários concelhos, especialmente nos distritos de Faro, Santarém 
e Aveiro. Além de reforçar a prática da modalidade nestes distritos pela criação 
de novos locais de prática, ao conseguir esta situação com o apoio de clubes já 
existentes com alguma proximidade geográfica, poderemos igualmente 
reforçar a implementação nas zonas onde o Tiro com Arco já existe. 
 
Além dos distritos já referidos, onde o Tiro com Arco já existe pontualmente ou 
de forma localizada, estão a ser efectuados contactos para alargar a prática a 
distritos onde ela não existe ou é meramente residual e sobretudo feita fora da 
estrutura federativa. Podemos salientar que existem possibilidades de expandir 
para os distritos de Beja, Viana do Castelo ou Castelo Branco. 
 
Neste momento, seria importante para o desenvolvimento do Tiro com Arco 
poder reforçar a implantação espacial nos Distritos já existentes, alargando o 
nº de Concelhos e garantindo a prática em pelo menos 50% dos Concelhos de 
cada Distrito. 
 
Seria igualmente importante garantir uma continuidade geográfica por forma a 
permitir que os clubes possam competir localmente sem a necessidade de 
efectuar deslocações demasiado longas e dispendiosas. 
 
No futuro, será prioritário expandir a prática da modalidade ao Alentejo, região 
sem tradições na modalidade, ligando a zona de Lisboa ao Algarve. Seria 
igualmente importante expandir para o interior no eixo Lisboa - Castelo 
Branco, procurando voltar a recuperar uma zona onde já houve uma forte 
implantação da modalidade, mas que já há alguns anos se encontra 
totalmente inactiva. 
 
Nomeadamente no tocante à implantação em novas regiões, será benéfico a 
organização de competições a nível local que permitam sedimentar novos 
praticantes.   
 

Melhoria do enquadramento técnico da FPTA e dos Clubes através da 
formação. 
Iremos manter uma política de proporcionar formação de qualidade, em 
colaboração com outras entidades, nacionais ou estrangeiras. Continuaremos a 
convidar prelectores estrangeiros de mérito reconhecido a nível internacional.  
 
Dado a FPTA ser uma federação  de pequenas dimensões, e visto a grande 
maioria dos elementos que poderiam ser válidos como formadores ocuparem 
já cargos nos Corpos Sociais da federação, a nossa possibilidade de 
contratação de prelectores ou técnicos nacionais de capacidade e méritos 
reconhecidos está severamente limitada.  



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TIRO COM ARCO 
 

Projecto e Orçamento -  2006 Página  7 de 45 
 

 
Caso haja disponibilidade financeira, iremos procurar formar novos técnicos 
através de um curso a realizar nos primeiros meses do ano, seguido duma 
actualização e dum curso do nível seguinte, procurando o apoio da EMAU e da 
FITA. 
 
Mantemos a nossa intenção de reforçar a formação para dirigentes ou 
seccionistas, já que nesta matéria é marcante a falta de conhecimentos da 
maioria dos agentes desportivos.  
 
Além das acções previstas, será provável que consigamos realizar mais uma 
ou outra acção de formação, aproveitando oportunidades que possam surgir 
pontualmente, ou através da sensibilização de alguns dos colaboradores ou 
dirigentes da FPTA que o possam fazer de um modo voluntário. 
 
Apesar do esforço recente e passado na formação, é patente que muitas 
vezes, e apesar da larga adesão às acções de formação, nos deparamos com 
situações em que estas apenas são frequentadas com objectivos de 
credenciação, nomeadamente ao nível dos treinadores dos clubes. Deste 
modo, nem sempre os conhecimentos transmitidos são postos em prática ou 
transmitidos aos arqueiros. Atenta a esta situação, serão tomadas medidas 
para previligiar aqueles que demonstrem pôr em prática os conhecimentos 
adquiridos. 
 
Será igualmente necessário investir na formação de quadros ao nível da 
própria estrutura da FPTA, eventualmente até prioritariamente sobre a 
formação a terceiros. 
 
Nos dias de hoje, a complexidade dos processos modernos, cada vez mais nos 
obriga a procurar uma actualização permanente dos conhecimentos. Isto é 
especialmente importante para quem ocupa cargos dirigentes ou com 
responsabilidade ao nível federativo, já que quem toma decisões deve em 
primeiro lugar estar formado e informado sobre o que decide. 
 
Neste sentido, uma das prioridades da FPTA será de formar e qualificar os seus 
quadros, seja ao nível dos dirigentes, seja ao nível dos funcionários ou 
colaboradores, de modo a proporcionar-lhes a capacidade e os instrumentos 
para melhor servir a modalidade. 
 
Para tal poderão ser organizadas acções específicas pela FPTA. Poderemos 
participar em acções promovidas por outras entidades, nomeadamente o IDP 
ou outras entidades públicas ou privadas, ligadas ao desporto ou deslocar 
elementos para formação, quer a nível nacional, quer internacional. 
 
Ainda na formação, mas sobretudo com carácter informativo, poderão ser 
desenvolvidas acções pontuais e sectoriais de informação mais alargada, 
sobretudo ao nível dos praticantes, nas circunstâncias em que tal venha a ser 
julgado necessário ou adequado. 
 

Melhoria do nível do rendimento competitivo. 
Após as alterações no campo desportivo introduzidas ao nível regulamentar 
desde o início de 2004, nomeadamente com a disputa das finais dos 
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Campeonatos Nacionais em modelo de eliminatórias, contribuíram muito para 
o aumento da competitividade verificado em 2005.  
 
A estrutura competitiva do Tiro com Arco em Portugal irá continuar a sua 
progressão para um modelo evolutivo. Conforme aprovado para 2006, o 
Campeonato Nacional de Sala irá já disputar-se no modelo Elite, com os 
evidentes ganhos de competitividade associados.  
 
Os regulamentos terão ainda de evoluir até um sistema competitivo 
segmentado, em que haja uma clara separação nível a nível, por forma a 
aproximar os praticantes com nível competitivo semelhante e criar o objectivo 
de progressão para o nível competitivo seguinte. 
 
O objectivo da FPTA para 2006 será o de implementar a nova estrutura 
competitiva, nomeadamente ao nível do segmento Elite nas provas de Sala, 
preparando assim a adopção deste modelo para Campo que irá ter lugar 
apenas em 2007. 
 
O próximo passo será a regulamentação mais detalhada do segmento 
Nacional, definindo regras claras de acesso e prestação desportiva por parte 
dos atletas que ascendem do segmento local. Será neste segmento que se 
enquadrarão todos arqueiros que pretendam seguir uma via orientada ao Alto 
Rendimento, procurando futuramente ingressar no segmento Elite. 
 
Ainda neste ponto, tem sido evidente a incapacidade recente dos clubes e 
atletas por si só e com base no seu esforço individual, originarem arqueiros 
com altas prestações desportivas, especialmente na Divisão Recurvo, que nos 
permitam voltar a pensar em estar presentes nos próximos Jogos Olímpicos. 
Tal é manifestamente comprovado pelo Recorde Nacional de Seniores Homens 
ter mais de 10 anos e o de Senhoras 5 anos, com pontuações que têm de ser 
consideradas baixas a nível internacional.  
 
Deste modo, a FPTA irá intervir nesta área, proporcionando aos arqueiros que 
queiram realmente trabalhar tendo como objectivo o Alto Rendimento, meios 
para poderem progredir. Os apoios a prestar irão sobretudo revestir-se na 
forma de apoio técnico e ao nível de planeamento de treino, sendo para tal 
criados programas específicos ou podendo ser tomadas outras medidas 
pontuais. 
 
Em 2006 teremos como objectivo claro a concentração de esforços em 
programas de trabalho exigentes e rigorosos, com uma preferência clara pelo 
método de treino definido pela FPTA (a nível técnico, físico, mental etc.) em 
detrimento do modelo do passado em que cada um definia por si estes 
parâmetros e ficava à espera dos eventuais resultados. 
 

Criação de espaços próprios para o treino do Tiro com Arco. 
A inexistência actual de espaços próprios e exclusivos para a prática da 
modalidade continua a ser um factor determinante do fraco desenvolvimento 
desportivo. A “polivalência” relativa dos poucos espaços disponíveis para a 
prática da modalidade, só significa que o Tiro com Arco tem apenas a última 
escolha, após todas as outras modalidades. 
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Na maioria dos países que conseguiram desenvolver a modalidade, foram 
criadas previamente infra-estruturas físicas ao nível das instalações 
desportivas dedicadas e exclusivas para a prática de Tiro com Arco. 
 
Neste momento, a FPTA continua em negociações com o IDP para a 
construção do Campo de Tiro com Arco do Complexo Desportivo do Jamor – 
Estádio Nacional. O processo encontra-se em reapreciação, devido a factores 
políticos que nos são alheios, nomeadamente resultantes da Eleições 
Legislativas do início de 2005. 
 
Em reunião havida entre o Presidente da FPTA e o Presidente do IDP, o 
assunto foi devidamente abordado, estando o IDP sensibilizado para o 
problema, e estamos seguros que poderemos continuar a contar com a 
cooperação do IDP para a resolução oportuna e favorável desta situação. 
 
A este nível, enquanto não pudermos contar com o campo no Estádio Nacional 
será necessário desenvolver um esforço acrescido em 2006, especialmente na 
região de Lisboa, zona onde se concentra a maioria dos praticantes e onde a 
dificuldade em encontrar espaços adequados para treino e organização de 
competições é maior. 
 
No entanto, mesmo não sendo em si um objectivo primário, mantém-se a 
disponibilidade da FPTA estudar e analisar eventuais propostas que lhe 
venham a surgir nesta área. 
 
 
No Funcionamento interno: 
 

Melhoria das instalações. 
Iremos continuar a efectuar algumas melhorias pontuais na sede da 
Federação, adaptando-a às presentes exigências de funcionamento, enquanto 
não se verificar a mudança de instalações para a nova sede. 
 
Esperamos que durante o ano de 2006 seja possível assegurar as condições 
que permitam uma transição de forma a iniciar o ano de 2007 em novas 
instalações.  

 

Melhoria do enquadramento desportivo e administrativo. 
Além de manter a colaboração dos funcionários actualmente ao serviço da 
FPTA, seria importante poder contratar um técnico auxiliar a tempo inteiro, 
para assegurar nomeadamente tarefas nas áreas de promoção e divulgação da 
modalidade. 
 
Para o desenvolvimento do modelo desportivo da FPTA é premente a 
contratação de um Director Técnico Nacional que apoie a organização 
desportiva da Federação que assegure uma presença de proximidade junto dos 
clubes e praticantes. 
 
Será igualmente importante garantir a possibilidade financeira de poder 
comparticipar no pagamento de uma verba aos técnicos que venham a 
coordenar os Projectos de Desenvolvimento Desportivo a nível regional. 
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No Âmbito Associativo: 
 

Comunicação e relacionamento com os clubes. 
Regra geral, a FPTA tem conseguido condições, embora não ideais, pelo menos 
suficientes para levar a cabo as reformas estruturais de que necessita. 
 
No entanto não é possível deixar de ter em conta que existe uma certa 
resistência à mudança por parte de alguns elementos da modalidade, que, 
embora residuais, continuam pelas suas atitudes a perturbar o normal 
funcionamento da FPTA e a procurar impedir o seu desenvolvimento.  
 
A FPTA, seguindo um caminho que já vem a ser trilhado por muitas 
Federações Europeias da modalidade e aconselhada pela FITA, irá procurar 
evoluir para uma estrutura mais virada à prestação de serviços aos seus 
associados,  nas áreas em que para tal está vocacionada, substituindo 
lentamente a perspectiva do passado em que ou se substituía às 
responsabilidades dos seus associados, se limitava a custear ou suprir todas as 
suas necessidades. 
 

Reestruturação interna. 
A estrutura da FPTA mantêm-se basicamente, com mudanças mínimas, igual 
ao que era a quando da sua fundação à mais de 40 anos. 
 
Será importante iniciar em 2006 uma profunda reflexão interna sobre os 
desafios que teremos de enfrentar no Sec. XXI e sobre que medidas será 
necessário tomar para nos adaptarmos rapidamente às necessidades dos 
tempos modernos.   
 
Cientes de que este processo é controverso e delicado, tendo igualmente em 
conta que se encontram já há algum tempo em preparação mudanças de 
carácter legislativo, nomeadamente a regulamentação da Lei de Bases do 
Desporto, que forçosamente irão acarretar alterações ao quadro regulamentar 
e normativo interno das Federações Desportivas dotadas de Utilidade Pública 
Desportiva, a Direcção da FPTA optou por aguardar por um momento futuro 
mais propício a este processo. 
 
Por outro lado não é menos verdade que tem havido o diálogo suficiente para 
se efectuarem os ajustes de adaptação mais prementes, que, embora não 
resolvendo quaisquer dos profundos problemas estruturais, proporcionam as 
alterações ou compromissos necessários para que se consiga ir resolvendo as 
situações à medida que elas vão surgindo. 
 
Infelizmente também aqui, é patente a falta de recursos humanos que 
permitam à FPTA uma maior celeridade em “atacar” esta situação, e em que, 
quer por via dos seus Orgãos, quer por via da constituição de um grupo de 
trabalho, chamando a si a condução desse processo, possa efectuar as 
análises e estudos adequados e reunir as condições necessárias a um rápido 
início, desenrolar e conclusão de todo o processo de restruturação. 
 
Este será certamente, do ponto de vista institucional, o maior desafio que 
teremos de enfrentar num futuro não tão longínquo quanto isso, desafio esse 
que, sinceramente, temos as nossas dúvidas que a modalidade esteja 
suficientemente preparada para enfrentar. 
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2.2 Estratégia Futura: 
 
Para o período 2005-2008, a estratégia delineada para o desenvolvimento do 
Tiro com Arco irá manter-se, de acordo com o programa apresentado pela 
equipa eleita para este mandato. 
 
Assim sendo, a nossa estratégia futura ao nível dos objectivos a atingir até 
2008 assenta nos seguintes princípios: 
 
Objectivos de Âmbito Geral. 
Aumentar o numero de praticantes de Tiro com Arco em Portugal através de 
programas de cooperação com os clubes para a implementação de projectos 
de desenvolvimento desportivo; 
 
Aumentar o número de entidades associadas à FPTA, garantindo 
simultaneamente uma expansão geográfica da prática da modalidade; 
 
Melhorar o funcionamento da estrutura interna da FPTA de forma a responder 
eficazmente ao desenvolvimento da modalidade; 
 
Reforçar a competitividade e qualidade dos eventos desportivos organizados 
sob a égide da FPTA; 
 
Manter o actual nível de rigor e exigência na gestão da FPTA. 
 
Área Desportiva e Competição. 
Criar as condições necessárias para a existência de um campo permanente de 
Tiro com Arco ao serviço da FPTA; 
 
Reforçar as condições de trabalho das Selecções Nacionais, através de 
medidas de controlo e incentivos, promovendo um desenvolvimento 
sustentado dos praticantes de alto nível; 
 
Manter e reforçar as condições de participação dos atletas das Selecções 
Nacionais em provas internacionais; 
 
Reforçar o trabalho que tem vindo a ser realizado com os praticantes das 
camadas jovens; 
 
Incentivar os clubes, através da criação de programas de auxílio, promovendo 
a melhoria das condições existentes para a prática da modalidade ao nível do 
treino e competição. 
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Área Administrativa e Financeira. 
Mudar a localização da sede da FPTA para instalações condignas e adequadas 
ao seu funcionamento eficaz; 
 
Manter e promover a actual política de comunicação directa com os clubes, 
através da realização de reuniões temáticas periódicas e de contactos 
individualizados; 
 
Reforçar a utilização dos novos meios de comunicação, promovendo a 
utilização do correio electrónico e do site da Internet da FPTA;  
 
Manter o quadro normativo da Federação actual promovendo a actualização, 
sempre que necessário, dos Regulamentos, Normas e Manuais. 
 
Área de Desenvolvimento, Divulgação e Formação. 
Criar planos que alicercem o desenvolvimento sustentado e expansão da 
modalidade, incentivando a utilização, pelos clubes, do Programa de Detecção 
de Talentos – Nível I ou através da implementação de projectos de 
desenvolvimento desportivo; 
 
Divulgar o Tiro com Arco recorrendo a protocolos com entidades externas à 
FPTA; 
 
Aumentar a exposição da modalidade através da participação em eventos 
desportivos de dimensão Nacional; 
 
Aumentar a visibilidade da FPTA nos meios de comunicação social; 
 
Desenvolver uma estrutura de formação, abrangendo as diversas áreas da 
modalidade, designadamente os árbitros, dirigentes e treinadores. 
 
Conclusão: 
A maioria destes objectivos, embora enquadrados num programa a 4 anos, 
está dependente da evolução da modalidade. Deste modo, não é possível uma 
temporização precisa da maioria delas, até porque a maioria é de carácter 
evolutivo e não pontual. 
 
Igualmente no que toca a uma quantificação precisa destes objectivos, dada a 
sua natureza e o desconhecimento dos recursos disponíveis para investir em 
cada uma delas, se torna impossível efectuar uma previsão em moldes 
numéricos. 
 
No entanto e de acordo com a evolução que vier a verificar-se anualmente, 
será possível avaliar a medida da evolução da situação e da tendência do 
cumprimento ou aproximação ao cumprimento destes objectivos.  
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CAPÍTULO 3  

 CORPOS SOCIAIS DA FPTA. 

3.1 Lista de Membros dos Corpos Sociais da Federação 
Portuguesa de Tiro com Arco – Quadriénio 2005/2008 

 
 
Mesa da Assembleia-Geral 
 

Presidente   Victor Manuel dos Santos Quintino 
Vice-Presidente  Luís Carlos Pais Vaz Tecedeiro 
1º Secretário   Gustavo Francisco de Mendonça Estevans 

 
 
Presidente    Carlos Guilherme Beato de Freitas 
Direcção   Victor Manuel Pereira dos Santos    
    Pedro Miguel da Costa e Silva Vaz 
    José Fernando Cotrim Antunes 
    Maria de Fátima Pereira Caetano 
 

Suplente    Pedro Manuel Fialho Correia dos Santos 
 
         
Conselho Fiscal  
 

Presidente   José António Rodriguez Pedro Muralha (ROC) 
Secretário    Elisabete Branco do Paço 
Vogal    Abílio da Silva Gonçalves 
 
Suplente    António Baltazar Mortal (ROC) 
 
 

Conselho de Disciplina 
 

Presidente    José Pedro Fazenda Martins (Jurista) 
Secretário    Mário Rui Dinis Nacho (Jurista) 
Vogal    Pedro Gonçalves Figueiredo Santana 
 
Suplente   Fernando Pereira Silva Coelho 
 

 
Conselho de Arbitragem 
 

Presidente   José Simplício de Sousa 
Secretário   Ana Carla Leitão Silva Rodrigues 
Vogal    Carlos Hermínio Eufrazino de Oliveira 
 
Suplente   Francisco José Galveias 

 
 
Conselho Jurisdicional 
 

Presidente   Valentim José Ramalho Rodrigues (Jurista) 
Secretário    José Manuel Barbeira dos Santos  (Jurista) 
Vogal     João Jorge Dias Vale de Andrade  (Jurista) 
Suplente   Messias Martins Tomé  (Jurista) 
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CAPÍTULO 4  

DESENVOLVIMENTO DA PRACTICA DESPORTIVA. 
 

4.1 Organização e Gestão da Federação 
 

Nota: Os valores apresentados nesta rubrica do Projecto e 
Orçamento baseiam-se nos valores médios efectivamente 
efectuados como despesa no exercício de 2005. Qualquer 
eventual alteração orçamental nestas rubricas terá obviamente 
um impacto profundo no funcionamento da FPTA.  
 
a) Enquadramento Administrativo da Federação 
 
A FPTA tem um funcionário que desenvolve a sua actividade no âmbito do 
apoio administrativo e desportivo da federação. 
Nesta rubrica são incluídas igualmente as contribuições obrigatórias para a 
Segurança Social.  
 

Orçamento: Total 10.625 € 
 
 
b) Consumos Administrativos  
 
Os encargos com bens e serviços afectos à administração e gestão FPTA 
pressupõe-se os seguintes gastos: 
 
Alugueres 
Rubrica relativa a alugueres de instalações para a realização de eventos ou 
actividades, que pela sua natureza, não podem ter lugar na sede da FPTA, 
nomeadamente o aluguer de salas para a realização das Assembleias Gerais, 
reuniões de Clubes e de outras reuniões. Prevemos a organização de 2 
Assembleias Ordinárias, 2 Extraordinárias e 2 reuniões de Clubes, a um custo 
de 100 Euros por evento. 
 

Orçamento: Total 600 € 
 
 
Energia Eléctrica 
A sede da FPTA mantém-se num anexo cedido pelo Estádio Nacional. O valor 
dispendido com a ocupação do espaço apenas se refere ao valor da energia 
eléctrica consumida. 
 

Orçamento: Total 900 € 
 
 
Comunicações  

Esta rubrica engloba os valores a aplicar na comunicação externa seja ela: 
telefones (Fixo e Moveis), Fax, CTT, Internet, e manutenção da Página de 
Internet. Este valor tem vindo a aumentar progressivamente, especialmente 



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TIRO COM ARCO 
 

Projecto e Orçamento -  2006 Página  15 de 45 
 

devido ao incremento da comunicação entre a FPTA e os seus associados, quer 
por via de correio e documentação enviada, quer por meio de contactos 
telefónicos. Igualmente, os custos com a linha ADSL para a Internet acabaram 
por se relevar mais dispendiosos após a criação das páginas de Internet da 
FPTA. 
 
Estes custos poderão eventualmente vir a ser diminuídos no futuro, 
especialmente no caso dos CTT, caso a FPTA abandone definitivamente a 
prática actual de envio a todos os associados por correio de todos os 
comunicados, circulares, regulamentos e demais comunicações volumosas, 
passando simplesmente a publicar essa informação on-line.  
 
Dada a relativa baixa utilização da Internet na sociedade Portuguesa, esta 
medida deverá ser profundamente analisada e estudada antes de ser 
implementada. 
 
Por outro lado, se se continuar a verificar o aumento de clubes filiados, este 
valor terá tendência a aumentar.  
 

Orçamento: Total 7.850 € 
 
 
Expediente 
Refere-se directamente a todas as despesas com material de escritório 
necessário ao serviço administrativo e apoio às actividades da Federação, bem 
como contratos de manutenção dos equipamentos de suporte ao 
funcionamento da FPTA. 
 
Neste caso aplicam-se igualmente os parâmetros do ponto anterior.   
 

Orçamento: Total 1.660€ 
 
 
Limpeza, Higiene e Conforto 
O valor apresentado nesta rubrica inclui o pagamento da prestação de serviços 
de limpeza das instalações, bem como produtos necessários à mesma. 
 

Orçamento: Total 1.320 € 
 
 
Combustíveis 
O valor orçamentado refere-se aos gastos de combustível com o 
abastecimento da viatura da FPTA, no apoio ao funcionamento dos serviços 
administrativos, bem como ao apoio da actividade competitiva. 
 
Tendo em conta os recentes aumentos do custo do combustível, devido à alta 
do petróleo e à aquisição da nova viatura, esta rubrica, sofreu um aumento em 
relação ao ano de 2005 e poderá ainda aumentar, caso o preço dos 
combustíveis continue a subir.  
 

Orçamento: Total 1.800 € 
 
 
Quotizações de Filiação 
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A FPTA é filiada na FITA (Federação Internacional da modalidade) e EMAU 
(Associação Europeia da modalidade) 
 
É ainda membro da Confederação de Desporto de Portugal, entidade Nacional 
que tutela e dirige a actividade das várias federações.  
 
A estas organizações, a FPTA paga anualmente quotas de filiação.  
 
A FPTA poderá vir a aderir a outras Organizações Nacionais ou Internacionais 
ligadas à modalidade ou ao Desporto em geral, caso tal se venha a revelar 
frutífero para o Tiro com Arco. 
 

Orçamento: Total 1.500 € 
 
 
Seguros 
Esta verba inclui o seguro de viaturas e ocupantes, seguros de pessoal e 
Direcção em deslocações, assim como contrato com entidade prestadora de 
serviços de saúde, higiene e segurança no trabalho. 
 
Após análise, foi apurado que as coberturas actuais estão muito abaixo do 
necessário, pelo que esta verba sofreu um acréscimo em relação ao ano de 
2005. 
 
Será igualmente necessário efectuar um seguro para a nova viatura da FPTA.  
 
Caso possível, seria também de aumentar ou passar a fazer a cobertura de 
eventos organizados sob a égide directa da FPTA, deslocações dos seus 
quadros, funcionários, colaboradores ou atletas ao seu serviço, situação que 
presentemente não se encontra sequer coberta, na maioria dos casos por falta 
de verba. 
 

Orçamento: Total 3.000 € 
 
 
Serviços de Contabilidade e Revisor Oficial de Contas 
Nesta rubrica estão contabilizadas as despesas inerentes à execução externa 
de contabilidade, bem como valor a liquidar com a firma contratada para 
proceder à revisão oficial de contas nos moldes previstos na lei. 
 

Orçamento: Total 5.150 € 
 
 
Aquisição de programa de Gestão, Facturação e Contabilidade 
  
Actualmente a FPTA organiza toda a sua facturação por processos manuais. 
Seria muito útil para um melhor controle das despesas e receitas poder 
informatizar o processo através da aquisição e instalação de um programa de 
gestão, facturação e apoio à contabilidade.  
 
Este programa permitiria uma gestão mais fluente das receitas provenientes 
dos associados, inscrições e outros recebimentos, bem como um controle mais 
atempado e imediato do estado das despesas. 
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O objectivo deste investimento é o de dotar a FPTA de um instrumento de 
gestão financeira que lhe permita um maior controle e acompanhamento da 
sua situação no dia a dia, podendo com isso ter grandes ganhos de 
produtividade. 
 
Trata-se de uma nova rubrica para 2006. 
 

Orçamento: Total 4.000 € 
 
 
Conservação/Reparação 
 
Esta rubrica insere as despesas necessárias à conservação e reparação da 
sede e na aquisição de alguns bens e utensílios de manutenção. 
 

Orçamento: Total 850 € 
 
 
Deslocações e Despesas de Representação 
Nesta rubrica estão inseridos os custos com deslocações e representação a 
efectuar pelos  funcionários, colaboradores e membros dos Corpos Sociais, 
quando em serviço pela FPTA. 
 

Orçamento: Total 7.000 € 
 
 
Apoio Jurídico 
Durante o ano de 2005 foi marcante a necessidade premente da FPTA se dotar 
de um serviço permanente  de apoio jurídico. A quantidade de situações em 
que tal se demonstrou necessário irá sem qualquer dúvida obrigar a FPTA a 
contratar em permanência serviços de apoio jurídico. 
 
Dada a vontade que a FPTA tem de continuar a cumprir escrupulosamente 
todos os preceitos legais, e apesar dos custos elevados, não se nos afigura 
outra solução devido à cada vez maior complexidade das solicitações actuais, 
bem como na necessidade de evitar eventuais futuros protestos sobre decisões 
tomadas, mesmo que, como até agora, estes se venham a demonstrar sem 
fundamento. 
 
Trata-se de uma nova rubrica para 2006. 
 

Orçamento: Total 4.800 € 
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4.2 Desenvolvimento da Actividade Desportiva 

 
Recentemente a FPTA aprovou em Assembleia Geral alterações profundas ao 
Modelo Desportivo de competição Nacional. 
 
O Modelo Desportivo passará a estar orientado numa perspectiva de evolução 
competitiva que se inicia com as provas de tipo Local, Nacional e Elite, 
culminando com as Finais Nacionais, em sistema Final Four. 
a) Organização de Quadros Competitivos Nacionais. 
 
A FPTA organiza anualmente 2 Campeonatos Nacionais, nas seguintes 
disciplinas: 

1) Provas do Campeonato Nacional de Tiro em Sala. 
2) Provas do Campeonato Nacional de Tiro ao Ar Livre (Campo). 

 
Tiro com Arco em Sala 

Programação 
O calendário oficial de Tiro ao Alvo em Sala realiza-se aproximadamente no 
primeiro e último trimestre da cada ano civil.  
 
Todas as competições são organizadas mediante candidatura dos clubes 
interessados, pelo que o nº de provas efectivamente realizadas pode variar. 
Prevê-se a possibilidade de realização 10 provas Nacionais, 5 Provas Elite, e 
ainda de uma Finalíssima do Campeonato Nacional de Sala. 
 

Previsão dos recursos a utilizar 

Para a realização das provas do Campeonato Nacional de Sala, a FPTA suporta 
gastos relativos a despesas com a arbitragem dos árbitros, sua alimentação e 
transporte, bem como despesas ao delegado da FPTA à prova.  
 
Suporta ainda gastos inerentes ao apoio aos clubes na organização das 
mesmas através da cedência de alvos, manutenção de bastidores e apoios à 
montagem de provas e, em casos específicos, transporte de material de 
campo.  
 
Anualmente são entregues os prémios referentes à classificação no 
Campeonato Nacional de Sala. Os Prémios serão entregues numa cerimónia 
oficial incluídos na verba orçamentada em Finalíssima do Campeonato Nacional 
– Final Four Sala. 
 
Com base nos valores efectivamente dispendidos em 2005 com a organização 
das provas classificativas do Campeonato Nacional e após o esforço em 
diminuir as despesas suportadas pela FPTA com a organização deste tipo de 
competições, ainda assim foi apurado um investimento médio directo da FPTA 
por praticante, por prova, num montante de 10 euros.  
 
Partindo igualmente dos dados de 2005 poderemos prever para 2006 uma 
média de 90 participantes por prova, pelo que calculamos o custo da 
comparticipação da FPTA em cada prova do tipo Nacional numa média de 900 
euros. 
 



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TIRO COM ARCO 
 

Projecto e Orçamento -  2006 Página  19 de 45 
 

Prevemos que as prova de Elite, aprovadas este ano em Assembleia-Geral, 
tenham em 2006 aproximadamente 45 participantes com um custo por 
participação, por prova, ligeiramente superior a 20 euros. 
 
Prevemos gastos em cada prova nos seguintes montantes: 
 

Provas Nacionais 10x900 € 9.000 € 
Provas Elite   5x950 € 4.750 € 
Finalíssima do C. Nacional Final Four Sala  2.220 € 
Orçamento: Total 15.970 € 

Tiro com Arco ao Ar Livre (Campo) 

Programação 
O calendário oficial de Tiro ao Alvo em Campo realiza-se aproximadamente no 
segundo e terceiro trimestre de cada ano civil.  
 
Todas as competições são organizadas mediante candidatura dos clubes 
interessados, pelo que o nº de provas efectivamente realizadas pode variar. 
Prevê-se a possibilidade de realização de  10 provas Nacionais, e ainda de uma 
Finalíssima do Campeonato Nacional de Campo. Em 2006 não haverá ainda 
provas de Elite em Campo. 
 

Previsão dos recursos a utilizar 

Para a realização das provas do Campeonato Nacional de Campo, a FPTA 
suporta gastos relativos a despesas de arbitragem, sua alimentação e 
transporte, bem como despesas ao delegado da FPTA à prova.  
 
Suporta ainda gastos inerentes ao apoio aos clubes na organização das 
mesmas através da cedência de alvos, manutenção de bastidores e apoios à 
montagem de provas e, em casos específicos, transporte de material de 
campo. 
 
Anualmente são entregues os prémios referentes à classificação no 
Campeonato Nacional de Campo. Os Prémios serão entregues numa cerimónia 
oficial incluídos na verba orçamentada em Finalíssima do Campeonato Nacional 
– Final Four Campo. 
 
Com base nos valores efectivamente dispendidos em 2005 com a organização 
das provas classificativas do Campeonato Nacional e após o esforço em 
diminuir as despesas suportadas pela FPTA com a organização deste tipo de 
competições, ainda assim foi apurado um investimento médio directo da FPTA 
por praticante, por prova, num montante de aproximadamente 12 euros.  
 
Em 2005 a média de participantes nas provas classificativas de campo foi 
aproximadamente de 53 arqueiros. Em 2006, a passagem dos regulamentos 
de FITA para Duplo 70 nas provas de tipo Nacional, irá trazer um acréscimo de 
participantes, que calculamos ronde uma média de 70 arqueiros por prova. 
Deste modo calculamos o custo da comparticipação da FPTA em cada prova do 
tipo Nacional numa média de 840 euros. 
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Prevemos gastos em cada prova nos seguintes montantes: 
 

Provas Nacionais 10x840 € 8.400 € 
Finalíssima do C. Nacional Final Four Campo  2.320 € 
Orçamento: Total 10.720 € 

 
 

Orçamento Total:  26.690 € 
 
 
b) Apoios a agrupamentos de Clubes  
 
Além das competições classificativas para os Campeonatos Nacionais, a FPTA 
organiza ainda, com a colaboração dos clubes, diversas provas de carácter 
local. Essas provas são denominadas provas FPTA. No ano de 2006 está 
previsto serem disputadas até 32 provas, até 16 de Campo e até 16 de Sala. 
  
Os apoios a estas provas são os mesmos que nas do Campeonato Nacional, 
consoante a época do ano. Com base nas provas FPTA de 2005, foi calculado 
um investimento de 8,5 euros por arqueiro, por prova. Em 2006 prevemos 
uma média de 30 participantes por prova. 
 

Provas FPTA Sala   16x 255 € 4080 € 
Provas FPTA Campo  16x 255 € 4080 € 

 
 

Orçamento: Total 8.160 € 
 
 
Apoios a outros eventos competitivos 
A FPTA poderá ainda conceder um apoio extra no transporte de bastidores e 
outro material de campo, ou outros, em diversas competições ou eventos com 
carácter competitivo realizados sob a égide da FPTA. 
 

Orçamento: Total 1.000 € 
 
 

Orçamento Total:  9.160 € 
 
 
 

4.3 Projecto Inovador de Desenvolvimento da Prática Desportiva 
Juvenil / Detecção de Talentos ao Nível das Camadas Jovens. 

 
A FPTA iniciou em 2003 um projecto Detecção de Talentos, com o qual 
procurou um desenvolvimento Integrado do Desporto Jovem e cujo objectivo 
se centrou na divulgação da modalidade junto dos jovens. 
 
Em 2005 a FPTA iniciou um projecto chamado Projecto Autónomo de 
Desenvolvimento Desportivo Juvenil, com o qual a FPTA pretendeu cativar os 
jovens para a prática da modalidade fazendo a ligação ao aspecto histórico e 
mitológico do Tiro com Arco. Durante as acções de promoção e captação, os 
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talentos detectados foram encaminhados para programas que potenciam o seu 
enquadramento numa perspectiva futura de alto rendimento. 
 
Desta forma pretende a FPTA em 2006 aumentar o número das acções a 
desenvolver por forma a criar nas camadas mais jovens um grupo sólido e em 
número suficiente para podermos efectuar uma observação de talentos. O 
futuro da nossa modalidade passa pela elaboração de um trabalho equilibrado 
que nos permita desenvolver atletas capazes de alcançar marcas desportivas 
de relevo não só a nível nacional como a nível  internacional. 
 
O desenvolvimento das acções passa também pela introdução de actividade no 
desporto escolar e acções pontuais semestrais de experimentação em diversas 
escolas do País, subdivididas em regiões (Zona Norte, Centro e Sul). 
 
 
Detecção de potenciais praticantes com aptidão 
Como objectivo mais importante para 2006 a FPTA pretende criar um 
mecanismo inovador de captação de jovens em massa. Este mecanismo 
passará por diversas acções de formação para novos arqueiros nas escolas e 
outros locais numa primeira fase tendo como segunda fase a introdução de 
torneios não oficiais em termos de Campeonato Nacional com o objectivo de 
seleccionar os arqueiros.  
 
Este projecto tem como objectivo principal formar um grupo de trabalho jovem 
com um objectivo específico de preparação Olímpica. Consideramos que só 
desta forma Portugal poderá atingir pontuações mundiais que nos permitam 
competir ao mais alto nível, e conquistar lugares de presença nos Jogos 
Olímpicos. Este grupo terá como objectivo os Jogos de Pequim, mas 
principalmente os Jogos Olímpicos a realizar em 2012. 
 
Pretende-se detectar praticantes potenciais que em acções de divulgação da 
modalidade, demonstrem: 

• Vontade de iniciar a prática da modalidade; 
• Aptidão natural, capacidade física e psicológica para a prática do tiro 

com arco; 
• Vontade de abraçar um Projecto Integrado de desenvolvimento de 

modalidade acompanhados pela FPTA;  
• Condições objectivas para prosseguir desde logo um trabalho planeado 

com objectivos de competição. 
 
Destinatários do programa 
Todos os jovens dos escalões Juvenis e Cadetes que se venham a apresentar 
motivados para a prática da modalidade. 
 
Tipologia das acções a desenvolver 
 
Acções pontuais não dirigidas, não tuteladas (animações / 
demonstrações). 
 Durante os eventos atrás mencionados será feita a triagem de elementos que 
evidenciem as características descritas nos pontos anteriores. 
 
Para assegurar o sucesso destas acções deverá ser: 
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• Distribuída informação escrita sobre a modalidade e o seu 
desenvolvimento em competição. 

• Distribuída informação escrita sobre as hipóteses de prática da 
modalidade (clubes, locais, horários, e moldes de funcionamento), 
especialmente sobre as entidades aderentes ao projecto. 

• Assegurado o encaminhamento dos eventuais interessados para as 
entidades que melhor se enquadrem no perfil do candidato e objectivos 
a atingir. 

• Criado um programa especial onde se enquadrem os elementos que 
demonstrem maior potencial. 

 
Acções pontuais não dirigidas, tuteladas 
Aplicam-se todos os pressupostos das acções anteriores excepto naquilo que 
consta à celebração de um protocolo entre a entidades a desenvolver as 
actividades e a FPTA. Desta forma pretende-se dar continuidade a este 
programa com a criação de protocolos com outras entidades na criação de um 
programa de detecção de talentos. 
 
Acções pontuais dirigidas 
Enquadram-se neste ponto todas as acções pontuais dirigidas especificamente 
a grupos de pessoas que tenham contacto com o tiro com arco não federados, 
sejam eles, escolas, escuteiros, grupos de lazer, etc. 
 
Métodos, meios e recursos a utilizar 
Para desenvolver o presente programa, a FPTA poderá utilizar quaisquer 
métodos, meios ou recursos ao seu dispor, nomeadamente através da 
nomeação de observadores, realização de eventos específicos, celebração de 
protocolos permanentes ou pontuais, apoios financeiros, em material ou 
outros, consultoria e apoio técnico, ou ainda quaisquer outros à sua disposição 
que entenda necessário. 
 
Responsabilidade, coordenação e implementação do programa 
Todas as decisões referentes ao desenrolar do programa são responsabilidade 
da Direcção da FPTA ou de quem esta indicar, sendo que neste caso, o 
elemento responsável responderá directa e unicamente perante a Direcção da 
FPTA. 
 
Por forma a acompanhar o projecto será formado um grupo de trabalho de 
acompanhamento, incluirá entre outros, o Presidente da FPTA, o Vice-
presidente coordenador das Selecções Nacionais e Director responsável pela 
coordenação do trabalho referente à área de formação de jovens. Poderão 
ainda ser convidados outros elementos a fazerem parte do referido grupo de 
trabalho, tendo funções de colaboração ou meramente consultivas. 
 
Recursos humanos 
A Direcção da FPTA poderá, nomear colaboradores, observadores, técnicos 
auxiliares ou outros elementos que auxiliem no desenvolvimento do projecto e 
no desempenho das funções em causa. 
 
Projectos atípicos ou individuais protocolados 
Mediante a celebração de protocolo específico e individual, a FPTA poderá 
desenvolver parcerias com quaisquer outras pessoas ou entidades que 
queiram cooperar em iniciativas cujos objectivos se enquadrem no presente 
programa. 
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Quer no caso de matérias especificamente abrangidas no presente programa, 
quer noutras, que embora não especificamente previstas, se enquadrem no 
espírito e objectivos a atingir, a FPTA negociará individualmente com cada 
entidade os moldes de cooperação que melhor de adaptarem a cada situação. 
 
Ao nível da detecção de jovens talentos poderão igualmente de futuro vir a ser 
equacionados programas específicos, provavelmente sob a forma de protocolo, 
que venham a ser desenvolvidos em meio escolar e que visem a criação de um 
programa piloto concertado com a estrutura Nacional do Desporto Escolar, em 
cooperação com as escolas que queiram desenvolver um projecto competitivo 
federado no âmbito da FPTA. 
 

Orçamento do programa: Total 12.000 € 
 
 
 

4.4 Grupos de Trabalho de Alto Rendimento. 

 
Dando seguimento ao trabalho iniciado em 2005, a FPTA pretende manter em 
funcionamento os Grupos de Trabalho de Alto Rendimento, permitindo aos 
arqueiros que não tenham conseguido cumprir os critérios de acesso à 
Selecção Nacional continuar a trabalhar com o apoio e enquadrados na 
estrutura da FPTA 
 
Estes grupos visam sobretudo a criação de uma reserva de atletas que possam 
vir futuramente a ser enquadrados na Selecção Nacional. 
 
O funcionamento deste programa seguirá moldes muito semelhantes aos de 
2005, pese embora a possibilidade de algumas alterações ou ajustes pontuais 
aos moldes de acesso e funcionamento. 
 
A maioria das despesas suportadas pela FPTA com este grupo estão já 
cobertas por outras rubricas orçamentais. 
 
 

Orçamento do programa: Total 2.000 € 
 
 
 

4.5 Programa Especial de Preparação Olímpica 
 
Tendo em conta a necessidade premente de melhorar a prestação desportiva 
daqueles arqueiros que possam eventualmente ter hipótese de tentar obter 
uma qualificação para os Jogos Olímpicos 2008 irá vigorar em 2006 um 
Programa especial de Preparação Olímpica. 
 
A realidade é que analisando o actual panorama desportivo nacional, 
especificamente no tocante ao arco Recurvo, e após análise das opções com 
que nos deparamos neste momento não nos parece que, sem a intervenção 
directa da FPTA, possam vir a despontar talentos que nos garantam as 
referidas qualificações. 
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Assim sendo irás a FPTA desenvolver um Programa Especifico nesta área, que 
incidirá sobretudo na área do planeamento de treino para um conjunto de 
atletas que se disponham a trabalhar sob a orientação directa da FPTA. 
 
Estes treinos irão incidir sobre vários factores relevantes para um desempenho 
desportivo de qualidade, especialmente a nível de carga e volume sendo 
previsto uma dedicação temporal que ronde as trinta horas de treino por 
semana. 
 
 Por forma a apoiar estes arqueiros a FPTA poderá estudar individualmente 
diversas medidas de apoio que irão deste o auxilio técnico, eventual cedência 
de material de tiro, inclusão em estágios, comparticipação em despesas de 
treino, ou noutras medidas que possam vir a ser tidas como necessárias para 
compensar os atletas, especialmente no caso de virem a atingir os objectivos 
que lhe sejam designados. 
 

Orçamento do programa: Total 6.000 € 

 

4.6 Selecções Nacionais 

 
a)Actividades de Preparação das Selecções Nacionais 
 
A FPTA prevê para 2006, de acordo com a sua regulamentação interna, a 
possibilidade de trabalhar com duas Selecções Nacionais, uma de Seniores, 
outra de Jovens. 
 
Por forma a permitir um melhor aproveitamento de recursos, grande parte dos 
trabalhos de preparação poderão ser planeados e executados em conjunto. 
 
Prevê-se a realização de 4 Estágios das Selecções Nacionais de Seniores e 
Juniores com vista à melhoria do seu desempenho ou à preparação da 
participação em Provas Internacionais. 
 
Integrado no Projecto de Detecção de Talentos, nível II que culmina com a 
participação em 2006 no Campeonato do Mundo de Juniores, pretende-se 
efectuar 2 estágios adicionais com a Selecção de Juniores, de modo a realizar 
observações, reajustamentos de métodos de treino e simulação de situações 
competitivas de modo a prepara a equipe para a mesma deslocação. 
 
Iremos para 2006 manter a verba orçamentada em 2005.  
 

Orçamento dos estágios: Total 17.000 € 
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b)Principais Competições das Selecções Nacionais 
 
Em 2006 pretendemos participar no Campeonato da Europa de Sala e no 
Campeonato da Europa de Campo. Seria igualmente importante participar  nos 
Grandes Prémios Europeus, dado serem provas classificativas para o Ranking 
Europeu e Mundial e ainda no Campeonato da Mundo de Juniores. O facto de 
as verbas disponíveis terem vindo a reduzir-se progressivamente tem afectado 
particularmente esta rubrica, por falta de contacto e experiência internacional 
dos nossos atletas. Para uma representação condigna pretende-se deslocar 
uma comitiva composta por um Chefe de Comitiva, responsável técnico e no 
mínimo três a quatro atletas entre todas as diferentes categorias.  
 
Por forma a não agravar o presente orçamento só ponderámos participar nos 
Campeonatos Europeus – por razões óbvias – e nas 3 provas classificativas 
para o Ranking Europeu e Mundial e no Campeonato Mundial de Juniores. 
 
Salientamos que a nossa modalidade conta com 4 categorias – duas Divisões 
(arco compound e arco recurvo) divididas em masculino e feminino - e que o 
modelo da Selecção Nacional apenas prevê 4 atletas por categoria, já que é o 
mínimo aceite internacionalmente para formar uma equipa, sendo além do nº 
de vagas, necessário cumprir critérios apertados de pontuação de acesso, 
nalguns casos próximos dos recordes nacionais. Além dos mínimos necessários 
para o acesso à Selecção Nacional, existem ainda geralmente mínimos de 
acesso a cada competição internacional.  
 
Por forma a motivar os atletas da Selecção Nacional e a proporcionar-lhes uma 
experiência mínima para um desempenho relevante, necessitamos de lhes 
permitir a participação num mínimo de competições internacionais.  
 
Dada a proximidade geográfica do Campeonato Europeu de Sala, seria de 
aproveitar esta deslocação para participar com o maior nº de elementos 
possível, reforçando a possibilidade de permitir uma maior experiência 
competitiva aos nossos melhores arqueiros, preferencialmente deslocando o 
máximo nº de participantes que o regulamento nos permite. 
 
 

Campeonato da Europa de Sala (Seniores) – Espanha, 13 a 18 /03/2006 
Valor orçamentado 9.000 € 
1º Grande Prémio da União Europeia (Seniores)- Croácia 10 a 13 /05/2006 
Valor orçamentado 7.800 € 
2º Grande Prémio da União Europeia (Seniores)- Turquia 7 a 10 /06/2006 
Valor orçamentado 8.200 € 
3º Grande Prémio da União Europeia (Seniores)- Itália 5 a 8 /07/2006 
Valor orçamentado 7.800 € 
Campeonato da Europa de Campo (Seniores) – Grécia 13 a 16 /09/2006 
Valor orçamentado 8.800 € 
Campeonato do Mundo de Campo (Juniores) – México 15 a 21/10/2006 
Valor orçamentado 14.200 € 

 
 

Orçamento: Total 55.800 € 
 
Nesta rubrica estão incluídos valores orçamentados para despesas de 
inscrição, deslocação da comitiva, alimentação, estadias e seguros. 
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NOTA: No ano de 2005 a FPTA, por forma a poder assegurar a 
representação Portuguesa no Campeonato do Mundo de Campo, 
recorreu à obrigatoriedade dos interessados em participar no mesmo, 
contribuírem financeiramente para o esforço da deslocação, facto que 
originou alguma polémica e descontentamento.  
 
Entendemos que o ideal seria que a FPTA pudesse custear a totalidade 
das despesas. Caso tal volte manifestamente a não ser possível, a 
FPTA analisará cada situação caso a caso. 
 
 
 

4.7 Participação de Dirigentes em Organismos Internacionais. 

 
A FPTA participará, através dum Representante da Federação, nos congressos 
ou reuniões da União Europeia de Tiro com Arco e da Federação Internacional 
de Tiro com Arco, entidades das quais a FPTA é filiada ou em eventos 
relevantes organizados pela FITA ou EMAU. Estes eventos são regra geral 
realizados durante os Campeonatos Europeus ou Mundiais.  
 
Também nesta rubrica foram reduzidas ao mínimo aceitável as deslocações. 
Para que Portugal possa ter uma palavra a dizer nas instituições 
Internacionais.  
 
É necessário, no mínimo, estar presentes nos momentos em que as instâncias 
soberanas tomam decisões, de forma a podermos expressar as nossas 
posições e utilizar o nosso voto na defesa dos interesses do país, em vez de 
sermos meros cumpridores das decisões tomadas pelos outros na nossa 
ausência. 
 
Para a nossa modalidade ganhar algum prestígio e ter algum peso a nível 
internacional, bem como para termos acesso a alguns dos programas de apoio 
internacionais, é necessário aumentar a nossa presença neste tipo de eventos. 
 
Também aqui se manterá a filosofia seguida em anos anteriores.  
 

Congresso EMAU – Jaen, Espanha – 13 a 18 /03/2006 
Valor orçamentado 1.250 € 
Reunião EMAU – Atenas – Grécia – 13 a 16 /09/2006 
Valor orçamentado 1.500 € 
Reunião Emau de Treinadores– Turquia  –  Novembro/2006 
Valor orçamentado 1.500 € 

 
 

Orçamento: Total 4.250 € 
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A FPTA continuará igualmente a fazer-se representar em todos as competições 
ou deslocações de equipas ao estrangeiro ou em território nacional por um 
Responsável de Equipa ou Chefe de Comitiva que assegure não só factores 
logísticos como coordene e lidere os trabalhos e resolva as situações que 
ocorram. 
 
Na maioria dos casos, os valores referentes a estas situações encontram-se 
orçamentados em conjunto com as despesas previstas para cada uma das 
rubricas correspondentes. 
 
 



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TIRO COM ARCO 
 

Projecto e Orçamento -  2006 Página  28 de 45 
 

CAPÍTULO 5  

ENQUADRAMENTO TÉCNICO. 
 

5.1 Enquadramento Técnico para o Apoio ao Desenvolvimento 
da Pratica Desportiva. 

 
Técnico Superior de Desporto. 
A FPTA tem ao seu serviço um Técnico Superior de Desporto que tem a seu 
cargo a área de promoção e divulgação da modalidade junto dos novos clubes 
e enquadramento técnico de acções específicas, bem como o desenvolvimento 
de outras actividades programadas dentro da Federação. 
 
A manutenção ao serviço da FPTA de um quadro com estas qualificações e 
competências é fundamental à continuidade da prestação do serviço aos 
nossos associados, bem como no cumprimento das obrigações de carácter 
técnico/administrativo em moldes de qualidade, bem como no cumprimento 
das obrigações da federação de carácter burocrático no que respeita a 
organismos oficias.  
 

Orçamento: Total 13.100 € 
 
 
Técnico Auxiliar. 
A Federação Portuguesa de Tiro com Arco prevê a contratação de um técnico 
auxiliar a tempo inteiro que possa dar apoio à realização de diversos 
programas ou projectos de carácter desportivo. 
 
Este técnico terá como funções o apoio desportivo às actividades nacionais e 
de promoção da FPTA, nomeadamente no apoio aos programas de 
desenvolvimento jovem, projectos de desenvolvimento desportivo, apoio à 
criação de novos clubes, acções de divulgação da modalidade, etc. 
 
Este técnico ainda poderá auxiliar o Técnico das Selecções Nacionais na 
preparação dos estágios e outros eventos de maior responsabilidade e dará o 
apoio necessário à FPTA no campo desportivo, nomeadamente na organização 
das provas Elite e Final Four. Esta verba inclui vencimentos e despesas 
efectuadas ao serviço da FPTA. 
 

Orçamento: Total 11.000 € 
 
 
Técnico responsáveis pelos Projectos de Desenvolvimento Desportivo. 
No âmbito dos Projectos de Desenvolvimento Desportivo (PDD) regionais, 
pretende a FPTA potenciar localmente as estruturas existentes ao nível dos 
clubes mais activos, de forma a permitir uma expansão e desenvolvimento 
sustentado da modalidade. 
 
Desta forma serão criados Núcleos de Desenvolvimento da Prática Desportiva 
ao nível regional – Norte, Centro e Sul -, aproveitando o esforço desenvolvido 
com as competições de carácter local (Provas FPTA), promovendo a 
descentralização de actividades e das acções de divulgação, apoio a escolas, 
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clubes e demais organizações que solicitem o apoio da FPTA. Para tal, deverão 
ser contratados técnicos especializados ao nível do Tiro com Arco que 
desempenharão as funções específicas em cada região. 
 
Através destes técnicos, poderá a modalidade obter patamares de crescimento 
sustentado ao nível distrital, aumentando e desenvolvendo os índices de 
prática desportiva em cada distrito, permitindo assim a médio prazo uma 
cobertura eficaz de todo o território Nacional. 
 
Estando cientes das dificuldades financeiras da implementação de um projecto 
com esta magnitude a nível nacional, as verbas previstas nesta rubrica serão 
consideradas sobretudo como meras comparticipações nas despesas, visto que 
se pretende ver envolvidas as autarquias locais e os clubes mais fortes de cada 
região, que suportarão parte das despesas 
  
Este plano de desenvolvimento estará dependente das verbas atribuídas pelo 
IDP para 2006, mas acreditamos sinceramente que dado o baixo custo em 
relação aos proveitos esperados será uma ferramenta de grande utilidade na 
expansão da modalidade. 
 
Estão previstas as seguintes comparticipações nos vencimentos mensais de 
cada Técnico Regional: 
 

PDD Norte 12 x 100 € Total anual 1.200 € 
PDD Centro 12 x 100 € Total anual 1.200 € 
PDD Sul 12 x 100 € Total anual 1.200 € 
Orçamento Total anual 3.600 € 

 
 

Orçamento Total:   27.700 € 
 
 

5.2 Enquadramento Técnico para apoio à Alta Competição 

 
Técnico das Selecções Nacionais / Coordenador dos Grupos de 
Trabalho. 
A Federação Portuguesa de Tiro com Arco irá continuar a contar com a 
colaboração de um técnico que continuará a assegurar a coordenação do 
trabalho desenvolvido junto das camadas jovens no âmbito do Projecto 
Detecção de Talentos – Nível II, do acompanhamento dos grupos de trabalho, 
e da supervisão das Selecções Nacionais. 
 
Este técnico acompanhará no terreno os estágios e demais programas de 
preparação. Esta verba, sendo a tempo parcial, inclui honorários e despesas 
efectuadas ao serviço da FPTA. 
 

Orçamento: Total 8.000 € 
 

5.3 Enquadramento Técnico para apoio à Formação de Recursos 
Humanos. 

Dadas as exigências actuais e os requisitos organizacionais com que se 
deparam as federações desportivas nos dias de hoje, peca a estrutura orgânica 



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TIRO COM ARCO 
 

Projecto e Orçamento -  2006 Página  30 de 45 
 

da FPTA por não contar nos seus quadros com um elemento que desempenhe 
funções de Director Técnico Nacional.  
 
A este nível a criação de um Departamento Técnico Nacional e a contratação 
de um elemento para desempenhar estas funções a tempo inteiro irão 
certamente potenciar o esforço desenvolvido pela FPTA, na evolução 
qualitativa dos quadros competitivos bem como coordenar e optimizar os 
programas de formação técnica e de recursos humanos necessários à 
expansão da modalidade. 
 
Este elemento terá igualmente a seu cargo a coordenação do trabalho a 
desenvolver pelos técnicos regionais responsáveis pelos Projectos de 
Desenvolvimento Desportivo. 
 
Pretende-se contratar um técnico para conceber e coordenar o plano de 
formações de agentes desportivos a efectuar em 2006, dando continuidade ao 
Plano de Formação iniciado em 2004. 
 
Esta pretensão mantém-se há algum tempo e acreditamos ser muito 
importante para o desenvolvimento da modalidade. Mantemos a verba 
orçamentada em 2005. 
 

Orçamento: Total 26.250 € 
 
 

5.4 Requisição de professores ao Ministério da Educação para 
2005/2006 

 
A colaboração de um docente nestas condições preferencialmente licenciado 
em Educação Física permitiria à FPTA aumentar o índice de penetração do Tiro 
com Arco nas escolas, realizando uma ponte com o Desporto Escolar. Irá 
igualmente permitir a captação quer dos praticantes já existentes neste 
momento nos quadros competitivos da modalidade, quer a realização de 
acções de divulgação da modalidade, com eventual detecção de talentos que 
serão posteriormente encaminhados para o desporto federado. 
 
A obtenção da colaboração de um elemento nestas condições viria dar 
cumprimento a um objectivo de longa data da FPTA, já que no passado foi 
efectuado pela FPTA um esforço significativo na implementação do Tiro com 
Arco enquanto modalidade desportiva praticada no meio escolar, situação que 
é hoje realidade nalgumas centenas de escolas em todo o país. 
 
A colaboração de um professor responsável por animações e divulgações junto 
de escolas e demais organizações que assim o solicitem seria um factor 
importante no desenvolvimento da modalidade. 
 
Desde que tal não tenha quaisquer custos acrescidos, a FPTA estaria disponível 
para receber um professor requisitado, preferencialmente em Educação Física, 
mas também possivelmente noutras áreas, mesmo que a tempo parcial. 
 
A existência de docentes em “horário zero” nas escolas abre uma porta a que, 
caso haja algum voluntário, a FPTA esteja na disposição de o receber. 
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CAPÍTULO 6 

 APETRECHAMENTO. 
 

6.1 Apetrechamento desportivo para apoio ao desenvolvimento 
da Prática Desportiva 

 
A modalidade do Tiro com Arco ao contrário de muitas outras necessita de 
equipamentos desportivos de consumo e desgaste rápido, quer os alvos (folha 
de papel que indica as zonas de pontuação de impacto das flechas) quer os 
bastidores (substância onde ficam fisicamente cravadas as flechas) têm um 
limite de utilização já que no caso dos primeiros após uma competição não 
podem voltar a ser utilizados, sendo mesmo utilizados vários por arqueiro em 
cada prova e os segundos após um determinado número de competição e se 
encontram de tal maneira perfurados que já não retêm mais impactos das 
flechas. 
 
Até por motivos de segurança, a utilização de bastidores em mau estado pode 
ser complicada porque uma flecha que passe através do bastidor poderá 
causar danos humanos ou materiais. 
 
Deste modo para manter a actividade desportiva regular a FPTA necessita de 
adquirir 20 bastidores. 
 
 

Material de campo 
bastidores 

 
20 x 440 € 

 
Total 

 
8.800 € 

 
 

Pelos regulamentos existentes cada bastidor deve ter duas placas de 
sinalização pelo que é necessário adquirir 40 placas de sinalização. 
 

Material de campo 
placas de sinalização 

 
40 x 50 € 

 
Total 

 
2.000 € 

 
 
Pelos regulamentos da federação Internacional é necessária a aquisição de um 
relógio cronómetro indicador dos tempos de tiro. Trata-se de um sistema 
sofisticado e especifico para a modalidade. 
 
É igualmente importante adquirir um sistema visual e sonoro de controlo de 
provas.  
 

Relógio – cronómetro   11.200 € 
Sistema de controlo de provas   4.800 € 
Orçamento:  Total 16.000 € 
    

 
 
De maneira a permitir uma utilização em segurança dos espaços actualmente 
a nossa disposição, dado tratarem-se de espaços polivalentes e por forma a 
garantir as necessárias condições de segurança, é necessário adquirir uma 
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rede de segurança (equipamento especifico e próprio para Tiro com Arco) que 
impeça um eventual disparo acidental de causar quaisquer danos. Dado que a 
rede actualmente em utilização pela FPTA ultrapassou o seu tempo de 
utilização e vida útil e já não dá garantias absolutas de segurança. 
 

Rede de protecção  4.000 € 
 
 

6.2 Apetrechamento Desportivo para apoio à alta competição 

 
Por forma a garantir uma apresentação condigna dos atletas ao serviço da 
Selecção Nacional será necessário adquirir vestuário diverso de uniforme. 
 
A Federação Internacional tem presentemente em fase de implementação um 
Código de Vestuário, o qual será preciso passar a cumprir.  
 

Orçamento: Total 5.000 € 
 
Por forma a garantir uma apresentação condigna dos árbitros da modalidade, 
a FPTA necessita igualmente de adquirir vestuário que uniformize os árbitros e 
que lhes garanta uma maior dignidade no cumprimento das suas funções. 
 
Aplica-se o mesmo do ponto anterior quanto ao Código de Vestuário da FITA. 
 

Orçamento: Total 5.000 € 
 
 
 
6.3 Equipamento Administrativo 
 
Estando prevista a transferência da sede da FPTA para novas instalações, é 
necessário adquirir material de escritório de suporte ao funcionamento da 
federação. 
 
Mesmo que tal não se verifique, neste momento a FPTA não dispõe de 
equipamento para uma sala de reuniões nem de mobiliário para arquivo. 
 
Estão ainda em falta na FPTA um computador portátil, bem como estantes, 
secretárias e uma mesa de trabalho, já que a maioria do mobiliário tem mais 
de uma, ou nalguns casos, mesmo mais de duas décadas. 
 
 

Computador portátil  2.000 € 
Estantes  420 € 
Secretárias  2.000 € 
Mesa de trabalho  500 € 
Mesa e cadeiras para sala reuniões  1.400 € 
Armários de arquivo  1.800 € 

 
Orçamento: Total 8.120 € 
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CAPITULO 7 

 Programa de Alta Competição e Selecções Nacionais 

 

7.1 Actividades da Selecção Nacional  

 
As actividades da Selecção Nacional previstas para 2006 estão enquadradas 
neste orçamento (Capitulo 4 – Desenvolvimento da Prática Desportiva na 
alínea 4.4) onde se descrevem as várias actividades previstas para a 
preparação dos atletas das Selecções nacionais e as competições em que 
pretendemos participar. 

 

7.2 Programa de Detecção de Talentos nível II 

 
O Programa de Detecção de Talentos Nível II foi implantado em 2003 e tem por 
base um trabalho sustentado no desenvolvimento desportivo dos atletas filiados 
dos escalões mais jovens (Juvenis, Cadetes e Juniores) que se encontram 
enquadrados no projecto. 
 
Este projecto prevê a realização das seguintes actividades: 
- Observação dos praticantes nos clubes – O técnico responsável pelo projecto 

promove a observação dos praticantes nos seus clubes em parceria com o 
técnico local;  

 
- Realização e acompanhamento de treinos conjuntos periódicos – A Federação 

Portuguesa de Tiro com Arco organiza regularmente, com uma base 
mensal ou bimensal, treinos colectivos com todos os participantes no 
programa onde participam igualmente os técnicos dos clubes de onde são 
oriundos os atletas; 

- Acções de fomento técnico - desportivo – organização de palestras e/ou 
estágios específicos direccionados para um determinado objectivo. Nestas 
acções elaboram-se os planos de treino em coordenação com os 
treinadores dos Clubes para elaboração de planos de treinos. 

 
Orçamento:  4.800 € 
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CAPITULO 8  

Eventos Desportivos Internacionais 

 

8.1 Identificação 

 
Em consequência de contactos havidos entre o Presidente da FPTA e o 
Presidente da Real Federação Espanhola de Tiro com Arco, reforçados pela 
nossa numerosa participação no Campeonato do Mundo de tiro com Arco em 
Campo que teve lugar em Madrid, Espanha em 2005, começa a ganhar forma 
a possibilidade de voltar a reeditar o à muito desaparecido Torneio Ibérico. 
 
Independentemente do formato que venha a ser adoptado tratar-se-ia em 
princípio de uma competição ao nível das selecções Nacionais dos dois Países, 
podendo no entanto ser acompanhado de um evento desportivo paralelo que 
abranja outros Países. 
 
Esta competição encontra-se em estudo não estando ainda acordado 
bilateralmente se irá realizar em Campo ou Sala. 
 
Existe neste momento da parte da Federação Espanhola uma grande 
receptividade às propostas Portuguesas, estando este processo em estudo 
entre ambas as Federações. 
 
As principais dificuldades em avançar com este projecto prendem-se com os 
elevados custos, quer no caso de este ser realizado no nosso país, onde 
teríamos de suportar todos os custos de estrutura e organização, ou com os 
custos de deslocar uma comitiva numerosa, caso queiramos optar por realizar 
esta competição em Espanha. 
 
Convém ainda ter em atenção tratar-se esta iniciativa de um projecto a longo 
prazo, com continuidade e periodicidade, pelo que quando se iniciar deverão 
estar garantidas as condições mínimas para se poder assegurar a manutenção 
futura do Evento. 
 
Tendo em conta a provável construção do Campo de Tiro da FPTA, faria todo o 
sentido poder tirar os devidos proveitos desta infra-estrutura realizando esta 
competição em Portugal. 
 

Orçamento:  10.000 € 
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CAPÍTULO 9   

Aquisição e Beneficiação de Sedes Sociais 
 

9.1 Aquisição de Sedes Sociais. 

 
Durante o ano de 2006 pretendemos dar seguimento ao projecto da 
transferência dos serviços da FPTA para instalações mais condignas. As actuais 
instalações, além de impróprias para a função a que se destinam, terão 
futuramente de ser entregues à FMH, pelo que a saída da FPTA do presente 
local é inevitável 
 
De acordo com o que se encontra negociado com o instituto do desporto 
caberá à FPTA dentro da sua parte o valor de 90,000 €. Deste valor 50,000 € 
encontram-se reservados para este efeito e a FPTA irá contrair um empréstimo 
no valor de 40,000 € para obter o financiamento restante. 
 
Este empréstimo deverá ter uma duração de cerca de dez anos com um valor 
médio de prestação de aproximadamente 650 € mensais. 
 
Caso não seja para já possível avançar para a solução de construir instalações 
de raiz junto do futuro campo da FPTA, caso seja necessário abandonar as 
presentes instalações, a FPTA pode vi a ver-se obrigada a, transitoriamente, 
adquirir ou alugar instalações. 
 
O valor final da aquisição poderá ser superior, dependendo em larga escala 
das condições especiais de financiamento que possam vir a ser negociadas 
especificamente para este efeito, especialmente se puder haver lugar a um 
apoio extraordinário para este fim por parte do IDP. 
 
O presente valor prevê exclusivamente o montante máximo que a FPTA poderá 
suportar com este objectivo. 
  

Orçamento: Total 90.000 € 
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CAPÍTULO 10  

Formação de Recursos Humanos 
 

10.1 Notas gerais sobre formação 

 
Na área da formação é intenção da FPTA dar continuidade ao Projecto de 
Formação iniciado em 2004 e que se manteve em 2005. Para 2006 estão 
previstas acções de formação que complementem as já existentes ao nível da 
actualização/reciclagem, assim como organização de formações básicas para 
treinadores e Árbitros cujo objectivo consiste primordialmente em aumentar o 
leque de agentes desportivos disponíveis para colaborar directamente com a 
FPTA e para colmatar a lacuna existente ao nível de clubes filiados que, sendo 
cada vez mais, necessitam de técnicos habilitados para o treino de Tiro com 
Arco. 
 
Só desta forma será possível atingirmos patamares de organização e 
metodologias de trabalho por forma a nos tornarmos mundialmente 
competitivos.  
 
Terá ainda um papel primordial a formação de agentes desportivos que façam 
parte dos quadros da FPTA 
 
 
 
10.2 Formação de agentes desportivos externos à estrutura da 
FPTA. 
 
É necessário realizar em 2006 um módulo do curso de Treinadores e ainda 
promover uma acção de formação para novos Treinadores (1º grau), esta 
acção poderá ser organizada em colaboração com a EMAU.  
 
Por outro lado, necessitamos de estar atentos às anunciadas medidas de 
carácter legislativo nesta área que estão há muito anunciadas. 
 
Assim sendo, iremos avançar com o protocolo que se encontra em negociação 
com a EMAU e efectuar acções de actualização de treinadores, ficando a 
aguardar pelos futuros desenvolvimentos nesta área antes de avançar com a 
necessária reorganização dos planos curriculares e académicos da carreira de 
Treinador de Tiro com Arco e consequente reorganização dos níveis 
respectivos. 
 
Também na área da arbitragem será necessário avançar finalmente com as 
acções de formação de Directores de Tiro (Cronometristas), por forma a 
libertar os árbitros em prova para as suas tarefas específicas. 
 
Será igualmente necessário organizar uma nova acção de actualização de 
árbitros, já que as alterações aos regulamentos aprovadas no último congresso 
da FITA em Madrid entrarão em vigor a partir de 2006. 
 
Existe uma grande lacuna no que tocante à qualificação dos elementos 
responsáveis pela orientação dos clubes. Por esse motivo pretendemos 
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organizar acções de formação para dirigentes e assim colmatar as deficiências 
existentes nesta área. 
 
Seria igualmente importante conseguir preparar uma acção de formação em 
matérias ligadas à organização de eventos competitivos. A este nível existe 
uma estrondosa falta de conhecimentos e são frequentes situações em que os 
clubes organizadores de competições demonstram um total e absoluto 
desconhecimento de algumas normas fundamentais e nalguns casos nem 
sequer nunca leram os regulamentos aplicáveis. 
 
Através da qualificação dos responsáveis dos clubes pelas organizações de 
provas seria possível uma rápida melhoria nas condições de organização das 
mesmas, com evidentes ganhos de eficiência para a modalidade. 
 
Acreditamos que só com um grande esforço na área da formação 
conseguiremos alcançar os conhecimentos necessários para atingir o fim a que 
nos propomos. 
 
 
Curso de treinadores, árbitros e dirigentes de clubes 
 

Curso de treinadores Nível 1 da EMAU   5.000 € 
Curso de treinadores Nível 2 da EMAU    2.000 € 
3 Acções de actualização de Treinadores   2.100 € 
Acção de formação de Cronometristas   500 € 
Acção de actualização/formação de árbitros   1.000 € 
2 Acções de formação de dirigentes   1.500 € 
Documentação Técnica   2.000 € 

 
 

Orçamento: Total 14.100 € 

 

10. 3 Acções de formação de quadros, colaboradores e 
dirigentes federativos. 

 
Ao longo dos anos a complexidade das matérias e conhecimentos necessários 
ao correcto desempenho por parte dos quadros federativos, sejam eles 
funcionários, dirigentes ou colaboradores, tem aumentado exponencialmente. 
 
Igualmente, o grau de responsabilidade tem aumentado do mesmo modo sem 
que na FPTA se tenham tomado quaisquer medidas para fazer face a esta 
situação. 
 
Muito longe vão os tempos em que qualquer curioso com maior ou menor 
habilidade, tendo reunido os votos necessários e a confiança dos associados da 
FPTA, após se fazer eleger, podia controlar a situação indo à sede de vez em 
quando assinar uns papéis. 
 
A realidade é que para se conseguir desempenhar correctamente as funções 
atribuídas aos diversos elementos dos Corpos Sociais quase é imprescindível 
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uma múltipla licenciatura ou doutoramento (sendo que nalguns caso, é mesmo 
necessário formação específica superior ao nível da licenciatura). 
 
Deste modo, não é possível exigir aos dirigentes da FPTA que desempenhem 
determinadas funções, ainda por cima gratuitamente, sem lhes proporcionar 
sequer qualquer formação que lhes permita dotarem-se dos conhecimentos 
necessários ao cumprimento das suas funções. 
 
Esta será mais uma lacuna que irá também de futuro ser colmatada pela FPTA, 
estendendo-se em matérias específicas aos funcionários e colaboradores. 
 
Quer no caso do Presidente da FPTA, dos membros da Direcção e dos 
restantes elementos dos restantes Órgãos que compõem a FPTA, quer no caso 
dos colaboradores em áreas específicas, será dada especial atenção à 
qualificação em matérias não só respeitantes às competências intrínsecas dos 
cargos que ocupam, como também em matérias respeitantes às tarefas que 
efectivamente desempenham no dia a dia da vida federativa. 
 
Nomeadamente nas situações de quem desempenha tarefas de carácter mais 
técnico em sectores críticos para a FPTA, como é o caso de certos dirigentes 
ou funcionários, com especial incidência no sector desportivo, serão 
considerados como prioritários. 
 
Devido à grande especificidade deste campo, as decisões concretas sobre as 
acções de formação serão analisadas caso a caso. 
 
 

Formação de quadros   2.000 € 
Formação de colaboradores   2.000 € 
Formação de dirigentes   4.500 € 

 
 

Orçamento: Total 8.500 € 

 

Orçamento: Total 22.600 € 
 
 
Também na área da formação, se surgirem oportunidades, poderemos ter em 
conta outras acções além das previstas, quer organizando acções de formação 
complementares, quer participando em acções de formação que possam vir a 
só ser conhecidas futuramente. 
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CAPÍTULO 11 

Cooperação Desportiva Internacional 
 

Cooperação Internacional - Espanha (escalão Sénior). 
 
Dando continuidade ao trabalho desenvolvido com a Selecção Nacional, a FPTA 
visa manter os contactos já tidos com outras selecções de outros Países, 
particularmente com a Selecção Espanhola de Tiro com Arco. 
 
Desta forma pretende a FPTA e após alguns contactos já efectuados com a 
Federação Espanhola de Tiro com arco celebrar um protocolo que permita não 
só deslocar os Arqueiros da Selecção Nacional Portuguesa a duas provas a 
realizar em Espanha, mas também permitir à Selecção Nacional Espanhola 
poder deslocar-se a Portugal. 
 
Por forma a tirar o máximo de partido destas deslocações pretendemos 
efectuar além da competição um treino em regime de estágio com os 
arqueiros da Selecção Espanhola. É de salientar que o mais alto nível e 
experiência competitiva dos arqueiros espanhóis poderão contribuir para o 
desenvolvimento dos nossos arqueiros. 
 
Com este protocolo a FPTA pretende efectuar uma preparação específica de 
treino para o Campeonato da Europa de Sala de tiro com Arco a realizar em 
Jean-Espanha em Março de 2006 e também dar continuidade a um trabalho de 
preparação para o Campeonato da Europa Tiro com Arco em Campo a realizar 
na Grécia em 2006. 
 
Orçamento Total 4.000 € 
 
Cooperação Internacional - Espanha (escalões jovens). 
 
Têm sido mantidos contactos entre o Presidente da FPTA e a Direcção Técnica 
Nacional da Federação Espanhola de Tiro com arco por forma a realizar em 
Portugal o estágio de preparação para o Campeonato do Mundo de Juniores, 
competição em que tal como Espanha contamos participar. 
 
Responsáveis da Federação Espanhola mostraram alguma abertura 
possibilidade de se deslocarem a Portugal com as suas equipas de jovens. A 
realização deste estágio em Portugal traria um forte contributo ao nosso 
esforço de desenvolvimento desportivo jovem, permitindo mesmo aos nossos 
de mais baixo índice competitivo a hipótese de um contacto internacional que 
muito dificilmente poderiam obter de outro modo. 
 
Seria ainda muito relevante como preparação para o Campeonato do Mundo 
de Juniores a disputar no México, não devido à hipótese de permitir aos nossos 
arqueiros que eventualmente se irão deslocar a essa competição de obterem 
algum contacto internacional, como também pelo facto de o poderem fazer 
com arqueiros falantes da mesma língua materna com que se irão deparar 
durante o Campeonato. 
 
Orçamento Total 3.600 € 
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Coreia 
 
Como é sabido a Coreia é hoje a grande potência do Tiro com Arco Mundial. 
Existindo alguns contactos entre o Presidente da FPTA e a Federação Coreana, 
reforçados pela deslocação do Presidente no início do ano, havendo hipóteses 
de ser negociado um protocolo de cooperação quer directamente com a 
Federação Coreana quer com alguns dos seus colaboradores de topo. 
 
Este protocolo poderá resultar na participação de uma competição na Coreia, 
em conjugação com um estágio numa escola de tiro Coreana, em condições 
financeiramente favoráveis, tendo a FPTA de suportar pouco mais do que as 
despesas inerentes às passagens aéreas. 
 
Esta eventual deslocação faria todo o sentido numa perspectiva de reforça da 
formação dos arqueiros da Selecção Nacional, dos Grupos de Trabalho ou 
Programa Especial de Preparação Olímpica que demonstrem pelo seu esforço e 
dedicação ao trabalho poderem enquadrar-se neste projecto sendo que seria 
necessário uma intensa preparação prévia por forma a aguentar o ritmo 
competitivo, quer físico quer psicológico, que um trabalho desta natureza viria 
a acarretar. 
 
Tendo em conta as especificidades do trabalho que se pretende desenvolver e 
por forma a tirar o maior partido desta deslocação a FPTA prevê a 
possibilidade da deslocação de um grupo máximo de seis a oito arqueiros, 
acompanhados por um representante da FPTA e pelo Técnico responsável das 
Selecções Nacionais. 
 
Devido ao enquadramento das Selecções Nacionais Coreanas e do trabalho 
efectuado nesse país esta possibilidade coloca-se unicamente para os arcos 
recurvos. 
 

Orçamento:  Total 15.000 € 
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CAPÍTULO 12  

Promoção e Divulgação 
 
Pretende a FPTA apostar na promoção e divulgação da modalidade de Tiro com 
Arco.  
 
Este objectivo poderá ser atingido através da elaboração de documentação 
informativa a ser distribuída a quando da organização de competições ou 
eventos da FPTA, pela organização de acções de demonstração e 
experimentação da modalidade ou ainda pela cooperação com entidades 
públicas ou privadas em acções de todo o tipo em que se possam enquadrar 
actividades desportivas e culturais em que o Tiro com Arco possa ter um papel 
de relevo. 
 

Orçamento:  Total 4.280 € 
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CAPÍTULO 13  

 RECEITAS 
 
Considerações de carácter Geral 
 
De todos os problemas com que nos deparamos, o maior problema da FPTA é 
sem qualquer margem para dúvida o problema da exiguidade das suas 
receitas, sejam elas por via de proveitos associativos puros, de valores 
recebidos pela prestação de serviços aos associados, mecenato desportivo, 
receitas publicitárias ou comparticipações de entidades públicas, 
nomeadamente do IDP.  
 
Nos capítulos dos proveitos associativos puros, tem havido um esforço 
progressivo e continuado para atenuar os prejuízos, pelos quais os associados 
da FPTA têm de ser louvados. As taxas de inscrição e filiação tem aumentado a 
um ritmo muito elevado, tendo tido nalguns casos um aumento superior a 
1000%, ou seja uma multiplicação por 10, num período de apenas 5 anos. Isto 
resultou numa rápida aproximação dos valores efectivamente dispendidos às 
necessidades financeiras inerentes aos custos, que pensamos já se encontram 
hoje em valores razoáveis, pelo que pensamos poder abrandar este ritmo de 
aumento em anos futuros, começando lentamente a reduzir as percentagens 
de aumento, aproximando-as de valores próximos da inflação. 
 
O crescimento das receitas nesta área deverá ser conseguido pela expansão 
territorial da modalidade e aumento do nº de associados, bem como pelo 
aumento do nº de praticantes federados. 
 
Na prestação de serviços aos associados, existe ainda um caminho significativo 
a percorrer, visto áreas importantes da vida federativa, nomeadamente no que 
toca à competição, serem ainda largamente deficitárias. Também aqui se tem 
aumentado os valores relativos a inscrições em provas, que estão ainda longe 
de cobrir totalmente os custos de organização e apoio da FPTA suportados com 
todos os quadros competitivos da modalidade. 
 
Deste modo, a FPTA encontra-se numa situação delicada, em que, face aos 
prejuízos directos que cada participação em prova acarreta, não pode 
aumentar significativamente o nº de participações em competição, sob pena 
de sucumbir financeiramente face aos acréscimos das despesas que esse 
aumento de praticantes em competição iria trazer.  
 
Este é certamente um problema muito delicado, visto os clubes terem também 
certamente dificuldades em suportar um aumento súbito do valor das 
inscrições em prova para valores que no mínimo cubram as despesas, pelo que 
iremos continuar a optar por um aumento gradual e faseado das taxas de 
inscrição, pelo menos até atingir valores próximos dos valores reais de custo. 
 
No caso do mecenato desportivo, este é inexistente na nossa modalidade e 
não antevemos uma alteração desta situação a curto prazo, não só pelas 
especificidades da mesma, como também pela total desadequação às 
necessidades da actual legislação que rege esta área. 
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Não sendo um desporto que possibilite por enquanto a obtenção de quaisquer 
receitas de bilheteira, está também afastada a hipótese de obter quaisquer 
apoios ao nível publicitário, salvo alguns acordos específicos, nomeadamente 
por via de permuta, que a FPTA possa vir a conseguir com os seus principais 
fornecedores ou com algum elementos da modalidade, familiar ou 
simpatizante, que por uma questão meramente afectiva queira contribuir. 
 
No tocante a entidades públicas, o cenário também não se nos apresenta 
promissor.  
 
Ao nível do poder local, é difícil a uma entidade de carácter Nacional como a 
FPTA conseguir quaisquer apoios directo, tanto mais que a maioria das 
autarquias já apoia as colectividades sediadas localmente. No entanto a FPTA 
poderá celebrar protocolos tripartidos, envolvendo o poder Autárquico e os 
clubes, por forma a ajudar sustentar localmente esforços de desenvolvimento. 
No entanto, invariavelmente, tal acaba por se configurar em despesa ao invés 
de receita.  
 
Da parte do poder central, a FPTA não tem acesso a quaisquer outras fontes 
de financiamento que não os contratos programa celebrados com o Instituto 
de Desporto de Portugal. Independentemente dos eventuais factores que o 
originaram, a realidade é que a FPTA tem vindo nos últimos 15 anos a ver 
reduzidos os apoios estatais provenientes do IDP. Deste modo, e sem contar 
com outros programas de financiamento extraordinário, as receitas 
provenientes do IDP nos últimos 15 anos reduziram-se dos 250.000 Euros 
para os actuais aproximadamente 100.000, se considerarmos as receitas e 
candidaturas a financiamentos extraordinários.  
 
Mesmo tendo em consideração o actual estado financeiro do país, é evidente, 
que, sendo a FPTA uma Federação Olímpica, o reduzido apoio estatal não nos 
permite alavancar o desenvolvimento sustentado da modalidade. Quer a nível 
da implementação espacial, onde seria necessário um grande esforço de 
desenvolvimento a curto prazo, quer na criação de condições objectivas ao 
nível do apoio a programas que visem a excelência competitiva, não 
possuímos os recursos materiais, humanos ou de infra-estruturas físicas que 
nos permitam alterar significativamente a presente situação. 
 
 
 

13.1 Receitas  

 
RENDIMENTOS 
As reservas para a aquisição da Sede serão utilizadas durante o ano de 2006 
no âmbito do programa de construção de Sede social, pelo que prevemos um 
rendimento de cerca de 500 €. 
 

Orçamento:  Total 500 € 
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Proveitos Associativos 

Taxas de Filiação e Inscrição 
Tendo em conta a previsão do eventual aumento do número de clubes filiados 
para 42 prevê-se o aumento desta receita. Prevê-se igualmente o aumento 
para 450 praticantes inscritos. 
 
Prevê-se ainda um aumento no valor das receitas devido à nova forma de 
implementação dos custos reais às provas e demais eventos realizados pela 
FPTA. 
 

Taxas de filiação      
Clubes 42 x 75 €  3.150 € 
Atletas sub 18 100 x 10 €  1.000 € 
Atletas Séniores 350 x 16 €  5.600 € 
Treinadores e Técnicos auxiliares 42 x 10 €  420 € 
Novos árbitros  6 x 10 €  60 € 
Seguros Desportivos   498 x 5 €  2.490 € 
    
Orçamento: Total  12.720 € 

 
 
Outras Taxas 
Devido à implementação de novas regras de apoio aos clubes, a FPTA prevê 
receitas nos seguintes pontos: 
 
 

Utilização da carrinha da FPTA 8 x 140 €  1.120 € 
Atribuição de provas do Segmento Elite 5 x 400 €  2.000 € 
Participação no Segmento Elite 45 x 100 €  4.500 € 
Participação em provas do Segmento Nacional 1815 x 8 €  14.520 € 
Participação em provas do Segmento Local 640 x 6 €  3.840 € 
    
Orçamento: Total  25.980  € 

 
 
 

Orçamento: Total  38.700  € 
 

13.2 Aplicação do fundo de reserva 

Com a construção da sede, a FPTA irá durante o ano de 2005 afectar o seu 
fundo de reserva destinado a esse fim. Esta verba encontra-se cativa há vários 
anos com o intuito único e específico da construção da sede da FPTA, que 
vinha já prevista desde o projecto da Casa das Federações. Com o fim desse 
projecto, e tendo em conta a necessidade absoluta de resolução do problema, 
a FPTA irá pois partir para um novo projecto de construção da Sede Social ao 
qual afectará a totalidade da verba em reserva para esse fim. 
 
Tecnicamente esta verba não constitui uma receita mas será necessário 
contabilizar a sua afectação como tal para equilibrar o orçamento de despesa. 
 

Verba:  Total 50.000 € 
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13.3 Empréstimo bancário. 

 
Por forma a fazer face à construção da nova sede, além da aplicação do fundo 
de reserva, a FPTA terá de contrair um empréstimo bancário para 
complementar o montante a despender com a aquisição da sede. 
 
Este empréstimo, prevê-se que possa ser amortizado a cerca de 8 anos e que 
comece a vencer juros apenas em 2006. 
 

Verba:  Total 40.000 € 
 
 
FORMAÇÃO 
 
A FPTA organizará acções de formação, integradas no programa 7 (formação 
de Recursos Humanos). 
 

Taxas de inscrição      
 Curso de Treinadores de nível 1 da EMAU   500 € 
 Curso de Treinadores de nível 2 da EMAU   1.000 € 
 3 Acções de actualização de Treinadores   1.800 € 
 Acção de formação de cronometristas   200 € 
 Acção de actualização/formação de árbitros   500 € 
Documentação   200 € 
Formação de colaboradores   200 € 
    
Orçamento:  Total 4.400 € 

 
 
DOTAÇÕES ESTATAIS 

Apoios Financeiros 
A FPTA depende para a sua manutenção maioritariamente dos apoios estatais. 
Deste modo, por forma a garantir o nosso funcionamento e a execução do 
presente orçamento, espera-se o seguinte apoio por parte do IDP.  
 

IND – Actividades Regulares    315.505 €  
Orçamento:  Total 315.505 € 

 
 


