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Lisboa, 30 de Março de 2009 
 
Exmos. Senhores, 
  
Junto apresentamos o Projecto e Orçamento da FPTA para 2009. 
 
Antes de mais lamentamos o atraso com que nos vimos forçados a apresentar 
este documento. Como é do conhecimento geral, as dificuldades criadas 
decorrentes da demissão de dois elementos e da recusa em tomar posse dum 
suplente acarretou a necessidade de efectuar eleições para a Direcção. 
 
Tendo em conta que a Direcção anterior não elaborou nenhuma proposta de 
Projecto e Orçamento antes das renúncias aos mandatos e tendo as 
subsequentes eleições sido realizadas em meados de Fevereiro, apenas agora 
foi possível completar o trabalho necessário à elaboração deste documento. 
 
Optámos por apresentar um Projecto e Orçamento completo e detalhado que 
espelha o programa de trabalho que seria desejável desenvolver em 2009, 
caso as oportunidades e os recursos assim o permitam. 
 
Este é o primeiro Projecto e Orçamento desta nova equipa Directiva, pelo que 
optámos por o apresentar em moldes semelhantes aos de anos anteriores. No 
entanto, alguns projectos e programas ficarão sempre, com é usual, 
dependentes da obtenção de receitas que permitam suportar os custos 
inerentes, sobretudo no tocante a receitas provenientes de entidades oficiais, 
nomeadamente do Instituto do Desporto de Portugal. 
 
Entendemos que, este documento é claro e explícito e descreve fielmente as 
necessidades da FPTA, objectivos, e rumos a tomar, as medidas a 
implementar, e os desafios a ultrapassar. 
 
Esperamos poder contar com a colaboração de todos para transformar este 
projecto numa realidade 
 
 
 
Com os nossos melhores cumprimentos, 
 
P'la Direcção, 
 
 
 
 
 
__________________ 
Fernando Prieto Alves 
    Presidente da FPTA 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUÇÃO 
1.1 INTRODUÇÃO 

 
No ano de 2009 inicia-se o Ciclo Olímpico que culminará com os Jogos 
Olímpicos de Londres 2012, facto que deverá enquadrar e definir os objectivos 
para a modalidade nos próximos quatro anos. 
 
Independentemente de diversas outras realidades, nomeadamente no tocante 
à necessidade de desenvolvimento interno, aumento do número de praticantes 
e melhoria das condições e acessibilidade à pratica desportiva de Tiro com 
Arco, nunca nos poderemos alhear do facto de que a FPTA enquanto Federação 
de uma Modalidade Olímpica, é a esta realidade que tem de ser atendida em 
primeiro lugar. 
 
Além disso entende-se que para lá dos objectivos de alta competição, há 
outros assuntos a avaliar, programar e decidir no que toca ao Tiro com Arco. 
Foram promulgadas leis que afectam toda a actividade desportiva, 
nomeadamente o quadro legal da actividade dos treinadores bem como o 
regime jurídico das federações desportivas. 
 
Internamente considera-se necessário fazer evoluir o presente modelo 
competitivo, reafirmando a necessidade do princípio da segmentação, sendo 
certo que as necessidades da competição, alto rendimento e lazer diferem 
substancialmente. 
 
Entende-se igualmente que a demarcação entre os objectivos do praticante de 
puro lazer, ao diferir dos daquele que tem aspirações no alto rendimento 
devem ser bem expressas no tipo de provas e competições em que se 
inscreve. Considera-se igualmente necessário avaliar outras vertentes da 
competição, nomeadamente no que diz respeito aos escalões jovens, uma vez 
que as necessidades de treino e competição destes diferem dos escalões 
seniores. 
 
Considera-se igualmente necessário manter uma visão atenta às novas 
realidades que a FITA irá promover a curto prazo, já que estas modificações, a 
acontecerem devem ser acompanhadas de imediato na medida das nossas 
capacidades. Embora se perceba que a estrutura base do modelo competitivo 
promovido pela FITA não difere no essencial do que foi adoptado em Portugal, 
realça-se a necessidade de manter um acompanhamento da evolução e 
debates no seio da FITA e EMAU, de modo a permitir uma melhor tomada de 
decisão estratégico por parte da FPTA: 
 
Neste momento, Portugal enfrenta a premente necessidade aumentar a 
presente evolução da prestação desportiva dos nossos arqueiros, do mesmo 
modo que é necessário a curto prazo e a todo o custo aumentar a oferta de 
locais da prática da modalidade, aumentando o número de clubes e de 
praticantes. 
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Para alcançar este objectivo, a FPTA vai desenvolver os programas existentes 
de divulgação, apoio à criação clubes e captação de novos praticantes, bem 
como criar novos programas de incentivo à pratica de Tiro com Arco nas suas 
diversas vertentes. 
 
Por forma a aumentar também o número anual de participações em provas 
será necessário melhorar, quer a qualidade da oferta actual, quer o leque de 
formatos de competição, de molde a adequar esta oferta às diversas 
motivações com que os vários tipos de praticantes procuram a modalidade. 
 
Importa igualmente referir que a necessidade de reformular os presentes 
estatutos e a estrutura regulamentar da FPTA, conferem importância acrescida 
à oportunidade de avaliação e ajustamento do modelo competitivo, no “ano 
um” do Ciclo Olímpico, de forma a fazer progredir a modalidade num rumo de 
estabilidade e com objectivos de médio e longo prazo. 
 
Será ainda muito importante promover regulamentação de provas adaptadas, 
escalões competitivos jovens, tornando as mais atractivas e dirigidas às 
especificidades destes escalões etários, não descurando os aspectos 
formativos. 
 
No tocante a Selecções Nacionais, sendo 2009 um ano de Campeonato do 
Mundo de Campo, a FPTA irá optar por concentrar nesta competição todos os 
esforços, em detrimento de uma multiplicidade de deslocações internacionais. 
Iremos realizar também nesta área um esforço de reformulação e reflexão que 
nos permita definir modelos adaptados à nossa realidade e às nossas 
necessidades, criando um quadro de funcionamento que nos dê nos anos 
seguintes a estabilidade necessária à preparação das Selecções Nacionais. 
 
Em 2009 mantém-se ao serviço da FPTA um treinador de nacionalidade 
coreana, que pelo trabalho que tem vindo a desempenhar, teve um forte 
impacto positivo na evolução do nível dos praticantes de topo. Além disso, 
sentiram-se também os benefícios resultantes da disponibilidade do campo de 
Tiro com Arco da FPTA localizado no Estádio Nacional.  
 
Adicionalmente à continuidade destes dois factores, a FPTA vai em 2009 
continuar a desenvolver o Centro de Alto Rendimento, e, para coordenar estas 
diversas vertentes e aproveitar da melhor maneira as sinergias daí resultantes, 
irá criar e implementar um Departamento Técnico, de acordo com o que já se 
passa na maioria das federações congéneres nacionais e internacionais da 
modalidade, que funcionando nos moldes preconizados pelo IDP potencie estas 
diversas estruturas.  
 
Existe o compromisso, por parte do IDP de concluir a curto prazo, (início do 
ano de 2009) as obras necessárias e previstas, para terminar as infra-
estruturas projectadas e necessárias à plena utilização do campo tiro com arco 
da FPTA localizado no Estádio Nacional. Estas obras incluem, a vedação, um 
telheiro e a iluminação. A conclusão destas obras irá minorar, sem contudo 
resolver, a falta de um local próprio de treino em sala. 
 
É contudo de salientar que o completar das obras no campo de tiro, não inibe 
a necessidade de construção das infra-estruturas já previstas para o Centro de 
Alto Rendimento, facto que estando já em curso com IDP, vai não só ao 
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encontro das nossas necessidades, como ainda alinha com a política do 
governo que de acordo com a tutela irá efectuar a construção de diversos 
Centros de Alto Rendimento em várias zonas do país. Naturalmente que a 
FPTA, perante estes factos continuará a promoverá todos os esforços 
necessários para a concretização deste objectivo. 
 
Mantém-se a necessidade premente de garantir o pleno funcionamento do 
sistema informatizado de federamentos, que urge implementar, facto que irá 
ser objecto de esforço intensivo, de modo a dotar a FPTA e clubes de um 
instrumento administrativo e de consulta, rápido e eficaz, e que permita a 
redução da carga administrativa actualmente existente.   
 
Relativamente à obtenção de uma nova sede para a FPTA, e apesar de em 
2008 ter sido proposta pela Câmara Municipal de Lisboa um espaço para o 
efeito, a realidade é que este não reúne a condições mínimas próprias de uma 
modalidade olímpica. A agravar esta situação, o local em causa encontra-se 
degradado, a ponto de as obras de recuperação serem excessivamente 
onerosas para as nossas capacidades financeiras. Estão em curso contactos 
tendentes a encontrar uma solução mais adequada e compatível com as 
nossas necessidades. 
 
Internamente, a FPTA irá proceder a uma reorganização dos seus moldes de 
funcionamento administrativo. A actual equipa Directiva pretende tirar o maior 
partido dos programas informáticos adquiridos anteriormente e que nos 
permitem um maior controlo e acesso à informação, tornando mais eficientes 
todos os procedimentos administrativo e burocráticos. 
 
No tocante à informação, quer com os clubes quer entre os elementos dos 
Corpos Sociais, quer com colaboradores, as novas tecnologias permitem um 
maior leque de possibilidades de comunicação. É também um objectivo manter 
o actual modelo de comunicação e informação preferencial com os clubes 
através da página de Internet da FPTA. 
 
Este recurso às novas tecnologias será igualmente alargado ao sector 
financeiro, passando a FPTA a privilegiar os meios electrónicos de pagamento 
e recebimento. 
 
Na área Financeira, a situação da FPTA mantém a realidade anterior. As 
recentes auditorias efectuadas pelo IDP demonstraram comprovadamente que 
a gestão da FPTA em anos anteriores foi efectuada duma maneira correcta e 
sem quaisquer incidentes. No entanto a FPTA não é financeiramente autónoma 
e mantém uma dependência significativa das subvenções do IDP, não 
conseguindo gerar internamente os recursos desejáveis e necessários aio seu 
desenvolvimento.  
 
Infelizmente, como o IDP não consegue igualmente fazer face a todas as 
nossas solicitações, continuamos a viver uma situação de impasse, em que 
nem via subvenções estatais, nem por via da obtenção autónoma de receitas 
próprias conseguimos gerar as verbas necessárias ao rápido e sustentado 
desenvolvimento da modalidade. 
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Apesar do acréscimo de financiamento ocorridos nos últimos anos, quer pela 
parte do IDP, quer pela parte dos clubes e praticantes, não vemos a curto 
prazo soluções alternativas. 
 
O impacto principal desta situação sente-se não só no sector competitivo, mas 
também na capacidade da FPTA realização acções de promoção da 
modalidade. 
 
Além dos recursos financeiros necessários, estas requerem que se invista na 
qualificação dos técnicos e monitores responsáveis por estas acções, de forma 
a garantir um correcto acompanhamento ao nível técnico e de segurança. 
 
Este factor reforça a importância que se gostaria de poder dar à área da 
Formação. Após os investimento de anos anteriores na formação de novos 
treinadores e requalificação dos existentes, cumpre, de acordo com o já 
programado, finalizar as acções de formação de treinadores iniciadas em 2005 
com o apoio da EMAU, leccionando os blocos respeitantes a regulamentação 
referente a participação e organização de competições e prevenção dos 
fenómenos associados à violência no Desporto. 
 
Para terminar é de realçar que se verifica que, para lá dos imperativos legais 
decorrentes da promulgação de legislação referente à formação e do novo 
Regime Jurídico das Federações Desportivas, já anteriormente se tinham 
identificado necessidades objectivas de reformulação dos estatutos e outros 
regulamentos inerentes à actividade da Federação Portuguesa de Tiro com 
Arco. 
 
Daqui resulta que em 2009 será dada importância prioritária à afectação de 
recursos humanos e materiais à avaliação, formulação e aprovação de novos 
estatutos e regulamentos que deverão reger a actividade do Tiro com Arco a 
médio prazo ou longo prazo. É da máxima importância que se faça nesta área 
e neste momento uma profunda reflexão e reformulação dos diferentes 
regulamentos, visando desde já a criação duma estrutura regulamentar 
coerente e duradoura, que evite a necessidade de futuras alterações 
constantes e que garanta o funcionamento da FPTA em clima de estabilidade. 
 
Refira-se ainda que este será um esforço avultado que irá requerer a 
participação de todos, na medida em que desde a elaboração de propostas até 
a sua avaliação, discussão e aperfeiçoamento e implementação, será 
necessária motivação, conhecimentos, decisão e concertação para podermos 
alcançar resultados palpáveis, tendo em conta as reais necessidades da 
modalidade e realçando a vontade de buscar o bem comum em detrimento de 
interesses pessoais momentâneos.  
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CAPITULO 2 
 

OBJECTIVOS A ATINGIR E ESTRATÉGIA FUTURA. 
 

2.1 Principais objectivos a atingir no ano 2009. 
 
À semelhança de anos anteriores, a FPTA manterá para 2009 os seus 
objectivos principais de âmbito geral: 
 
Tendo em conta tratar-se de um novo Ciclo Olímpico, os objectivos a atingir 
em 2009 têm obrigatoriamente de ser considerados dentro duma estratégia 
mais abrangente, a 4 anos. 
 
Por este motivo, os objectivos aqui descritos são apresentados de uma forma 
mais genérica, não quantificada e devem ser entendidos como linhas 
preferenciais de acção programática, independentemente das medidas 
concretas adoptadas na tentativa de os alcançar. 
 
Como tal, não nos é possível neste momento definir em forma quantificável a 
maioria dos objectivos que seguidamente indicamos. 
 
No Âmbito Desportivo: 
 

Aumento do número de Clubes e Praticantes Federados. 
 
A FPTA poderá prestar apoio logístico para a formação de novos clubes.  
 
Existem programas específicos para este efeito, nomeadamente o “Programa 
Crie o seu Clube”, e o “Programa Pedra”, onde a FPTA auxiliará o processo 
administrativo e burocrático de criação legal de clubes e à certificação ou 
reconversão de clubes existentes, e através do quais a FPTA prestará apoio 
técnico para o desenvolvimento desportivo dos mesmos, cabendo aos clubes 
desenvolver acções que visem a captação de novos praticantes.  
 
Caso a caso, a FPTA analisará e apoiará iniciativas que pense poderem vir a 
trazer resultados concretos e palpáveis neste domínio. 
 
Relativamente ao aumento do número de praticantes, devem ser os clubes a 
avaliar, e se possível, aumentar a sua oferta desportiva, prevendo-se a 
viabilidade de se continuar e porventura ampliar a divulgação da modalidade 
de forma continuada e sistemática. 
 
È necessário igualmente efectuar uma ligação entre as acções de divulgação e 
a capacidade de posterior captação efectiva de praticantes. 
 
A FPTA poderá desenvolver diversas acções nesse sentido, em conjugação ou 
em paralelo com os clubes, ou de forma autónoma. 
 
A utilização do campo de treino da FPTA no Estádio Nacional poderá 
igualmente potenciar a oferta desportiva, já que neste caso os clubes que 
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tenham dificuldades ao nível de local de pratica, podem protocolar com a FPTA 
a utilização do campo, de acordo com as normativas já em vigor. 
 
No âmbito desportivo, as medidas aprovadas no passado, reforçando a 
estratificação dos segmentos competitivos, permitem uma melhor 
segmentação da procura por parte dos praticantes, quer numa vertente mais 
competitiva, quer numa vertente de lazer. Este modelo permite aos novos 
praticantes competirem localmente ao seu nível, incentivando-os, 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. 

Entende-se necessário e possível manter e incentivar a criação de novos 
clubes, nas zonas de maior carência, nomeadamente no interior do país. Note-
se que para tal contamos com os mecanismos institucionais existentes, 
genericamente os apoios para a iniciação ou aperfeiçoamento dos existentes, 
contudo estes mecanismos dependem totalmente da iniciativa local. 
 
Por forma a aumentar a implementação espacial iremos continuar a 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. Serão prioritárias as situações de novos 
clubes que permitam uma certa continuidade geográfica em relação aos clubes 
existentes, nomeadamente expandindo no litoral Norte e Cento e no Algarve.  
 
Estas acções, já afloradas em anos anteriores, irão permitir o reforço da 
presença do Tiro com Arco em vários locais. Além de reforçar a prática da 
modalidade em certos 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 destas iniciativas daremos continuidade à politica de  efectuar contactos 
para alargar a prática a distritos onde a prática do Tiro com Arco não existe ou 
é meramente residual e sobretudo feita fora da estrutura federativa.  
 
Esperamos em 2009 poder começar a efectuar contactos que nos permitam 
tentar voltar a trazer para a modalidade clubes onde esta já foi praticada e 
que já dispõe de material de iniciação mas estão inactivos, diminuindo assim 
os custos de implementação. 
 
Neste momento, seria importante para o desenvolvimento do Tiro com Arco 
poder continuar a reforçar a implantação espacial nos Distritos já existentes. 
Para atingir este objectivo, seria fundamental um maior empenho dos clubes 
existentes, podendo estes dar apoio técnico e logístico aos clubes a criar em 
concelhos limítrofes. Isto irá garantir uma importante continuidade geográfica 
por forma a permitir que os clubes possam competir localmente sem a 
necessidade de efectuar deslocações demasiado longas e dispendiosas. 
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Nomeadamente no tocante à implantação em novas regiões, será fundamental 
a organização de mais competições a nível local que permitam sedimentar 
novos praticantes.  
 

 

Melhoria do enquadramento técnico da FPTA e dos Clubes através da 
formação. 

Considera-se que a geração de agentes desportivos, treinadores, árbitros e 
dirigentes é um factor decisivo na prática desportiva, para tal vamos dar 
continuidade à política de promover as necessárias acções de formação de 
forma a dotar esses agentes dos necessários conhecimentos, informação e 
boas práticas de actuação. 
 
Este assunto ganha particular importância considerando a recente publicação 
de legislação específica sobre esta matéria, que obriga à reformulação do 
enquadramento legal dos treinadores. 
 
Acresce ainda a necessidade, igualmente decorrente de outros factores legais, 
de acordo com legislação relativa ao controlo de fenómenos relacionados com 
a ética, a violência no desporto ou o doping, pelo que será necessário dotar os 
clubes de técnicos com conhecimentos adequados a responder a esses 
imperativos legais. 
 
Em 2009,a FPTA pretende ainda continuar a potenciar o apoio que o Treinador 
Nacional pode dar aos clubes mais carenciados tecnicamente, realizando 
acções de formação/acompanhamento/observação em conjunto com os clubes, 
sejam elas realizadas no nosso campo no Estádio Nacional, seja elas realizadas 
em modelos a determinar, nas instalações dos próprios clubes. 
 
Iremos continuar a procurar a colaboração da EMAU e da FITA para a 
formação dos elementos técnicos ao serviço da FPTA. 
 
Além das acções previstas, será provável que consigamos realizar mais uma 
ou outra acção de formação, aproveitando oportunidades que possam surgir 
pontualmente, ou através de alguns dos colaboradores ou dirigentes da FPTA. 
 
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 privilegiar 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 
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responsabilidade ao nível federativo, já que quem toma decisões deve em 
primeiro lugar estar formado e informado sobre o que decide. 
 
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. 
As alterações no campo desportivo introduzidas ao nível regulamentar desde o 
início de 2004, nomeadamente com a disputa das finais dos Campeonatos 
Nacionais em modelo de eliminatórias, a segmentação dos modelo 
competitivo, ou a criação de grupos de trabalho contribuíram em muito para o 
aumento da competitividade que se tem vindo a verificar.  
 
No entanto, num mundo em constante evolução e cada vez mais rápida, é 
necessário redobrar esforços para manter ou mesmo aumentar o ritmo do 
desenvolvimento desportivo da nossa modalidade. 
 
A estrutura competitiva do Tiro com Arco em Portugal irá continuar a sua 
progressão para um modelo evolutivo e segmentado, adaptando e absorvendo 
rapidamente os novos conceitos e formatos competitivos que se prevê venham 
a ser adoptados pela FITA ainda este ano.  
 
Se em 2009 se irá manter a estrutura de ambos os Campeonatos Nacionais 
sendo disputados de forma segmentada, nos segmentos Local, Elite e Nacional 
consoante as categorias, prevê-se para 2010 a possibilidade de voltar a 
introduzir alterações ao nosso modelo desportivo. 
 
Com os evidentes ganhos de competitividade associados à especialização e 
segmentação, será de prosseguir esta política, aplicando-a nomeadamente aos 
escalões jovens e às provas de equipas. 
 
Mantém se o objectivo de procurar adequar a realidade da oferta desportiva 
aos diversos tipos de praticantes, quer tenham eles o interesse de mera 
prática recreativa de lazer ou quer tenham por objectivo o Alto Rendimento, 
permitindo-lhes que o façam sob a égide da FPTA. Com a clara separação nível 
a nível, de forma a aproximar os praticantes com nível competitivo 
semelhante, cria-se o objectivo de progressão para o nível competitivo 
seguinte. 
 
Será necessário 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 no segmento Nacional que se 
enquadrarão todos arqueiros que pretendam seguir uma via orientada ao Alto 
Rendimento, procurando futuramente ingressar no segmento Elite. 
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É de salientar que a FITA utiliza na Taça do Mundo, competição criada em 
2006 e que está em estudo poder vir a substituir simultaneamente os 
Campeonatos do Mundo e da Europa, um sistema, muito semelhante ao 
adoptado pela FPTA com provas Elite e Final Four, em que um número 
reduzido de provas apuram os melhores para uma final. Neste campo, com as 
introduções recentemente introduzidas, o modelo competitivo da FPTA 
encontra-se ao nível dos mais avançados e actuais do mundo.  
 
Ainda no tocante ao rendimento competitivo, 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. Tal é manifestamente comprovado pelo Recorde Nacional de 
Seniores Homens ter já perto de 15 anos e o de Senhoras 8 anos, com 
pontuações que têm de ser consideradas já baixas a nível internacional.  
 
Tem de se começar já a preparar as condições que nos permitam voltar a 
estar presentes nos próximos Jogos Olímpicos, para não desperdiçar o esforço 
e investimento que tem vindo a ser efectuado nos últimos anos e que nos 
levou a estar presentes nos Jogos Olímpicos de Pequim. 
 

A FPTA poderá vir a 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.  
 
 

Criação de espaços próprios para o treino do Tiro com Arco. 
 
Neste momento, o Campo de Tiro com Arco da FPTA, inserido no Complexo 
Desportivo do Jamor no Estádio Nacional é uma realidade, faltando apenas a 
vedação e arranjos envolventes pelo que iremos continuar a apelar o IDP para 
que tal seja concluído o mais brevemente possível. 
 
Este espaço, embora não com as dimensões desejadas, especialmente no 
tocante ao número de linhas de tiro, dados os condicionalismos do local em 
que o campo será implementado, irá permitir a realização de pequenas 
competições, das Final Four e a realização de treinos regulares das Selecções 
Nacionais e Grupos de Trabalho. Servirá igualmente os associados da FPTA e a 
população em geral ao nível do treino e da prática desportiva ocasional. 
 
Esperamos ainda que sejam iniciadas a qualquer momento as obras de 
construção das instalações cobertas do Centro de Treino de Alto Rendimento 
bem como os espaços anexos para armazenagem e manutenção de 
equipamento.  
 
A FPTA poderá ainda desenvolver esforços suplementares para obter novos 
espaços de raiz para a prática de Tiro com Arco se surgirem oportunidades 
nesse sentido. 
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No Funcionamento interno: 
 

Melhoria das instalações da Sede da FPTA. 
No seguimento do esforço iniciado pela FPTA em 2006, surgiu em 2008 uma 
proposta de Câmara Municipal de Lisboa de um espaço destinado a Sede da 
FPTA. No entanto, o local proposto não revelou condições mínimas de 
localização, segurança, acessibilidade e dignidade desejável para uma sede de 
Federação de uma modalidade Olímpica. 
 
Por outro lado as reparações que o local requer neste momento estão 
totalmente desajustadas à nossa realidade financeira. Serão mantidos os 
contactos necessários tendentes a, junto dos responsáveis da CML, avaliar 
outras oportunidades de dotar a FPTA de um local adequado às nossas 
necessidades. 
 

Melhoria do enquadramento desportivo e administrativo. 
Além de manter a colaboração dos funcionários actualmente ao serviço da 
FPTA, seria importante poder contratar diversos colaboradores que permitam 
um atempado e correcto desempenhar das tarefas, sejam elas administrativas 
ou técnicas, que a FPTA necessita para o seu funcionamento. 
 
Para o desenvolvimento do modelo desportivo da FPTA é premente a 
contratação de um Director Técnico Nacional que apoie a organização 
desportiva da Federação. Será igualmente necessário contar com a 
colaboração de um técnico que apoie o Treinador Nacional. 
 
A impossibilidade financeira de contratar diversos elementos que possam 
desempenhar diversas funções específicas é um dos factores que mais inibe o 
desenvolvimento da FPTA. 
 
 
No Âmbito Associativo: 

 

Reestruturação interna 
Já anteriormente tinha sido identificada a necessidade de revisão dos Estatutos 
e de alguns dos regulamentos federativos, nomeadamente os que não 
sofreram alterações recentemente. Porém com a recente aprovação do novo 
Regime Jurídico das Federações Desportivas, que regulamenta a também 
recente Lei de Bases do Desporto e Actividade Física, todas as Federações 
Desportivas dotadas de Utilidade Pública Desportiva terão em 2009, agora por 
imperativo legal, efectuar profundas alterações à sua actual estrutura 
funcional. 
 
Este assunto tornou-se pois premente e iremos proceder à apresentação de 
proposta de alteração do Estatutos e dos regulamentos logo que possível. 
 
Convém pois reforçar esta indicação, deixando claro que 2009 será um ano de 
grande importância ao nível do trabalho organizativo, sendo claro que esta 
grande reestruturação, de entre todos as diversas áreas de significado para a 
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FPTA, é assumidamente o objectivo principal a alcançar em 2009, suplantando 
em importância todos os outros. 
 
De salientar que, sendo esta reestruturação necessária, e como referimos, 
obrigatória por imperativo legal, tendo em conta a periodicidade do Ciclo 
Olímpico, esta é a altura menos gravosa para o desenvolvimento da 
modalidade para a operar. 
 
Ainda assim há que referir também o impacto positivo desta situação, 
nomeadamente no tocante ao novo modelo de funcionamento interno dos 
órgãos federativos, mais ágil e adequado às realidades actuais, e que algumas 
das alterações regulamentares, nomeadamente ao nível da disciplina e 
arbitragens, à muito estavam em preparação, o que nos permitirá aproveitar o 
trabalho já efectuado, melhorando-o e adaptando-o à realidade actual. 
 
Este esforço permitirá também que, após aprovação e implementação das 
alterações regulamentares, a FPTA se possa considerar mais preparada e 
apetrechada para fazer face aos desafios do dia a dia e a algumas situações de 
abuso ou aproveitamento, que por omissão ou desadequação dos actuais 
regulamentos, têm sido aproveitadas por alguns agentes desportivos da 
modalidade para situações gravosas ou desprestigiantes para a FPTA. 
 
 

Comunicação e relacionamento com os clubes. 
 
Nesta área, iremos aplicar todos os esforços em tirar o máximo partido e 
colocar em funcionamento efectivo a rede digital e a página de Internet, 
medidas lançadas pelo executivo anterior, que segundo nosso entender podem 
e devem ser não só prosseguidas como implementadas e ampliadas. 
 
É pois nossa intenção, em sintonia com o definido pelo Governo e pelo IDP, 
avançar para o Sec. XXI, colocando definitivamente a FPTA na era Digital. 
 
Ainda assim iremos manter a abertura necessária a uma comunicação de rosto 
humano, retomando o princípio de comunicação directa com os clubes, pelo 
que iremos procurar ter uma presença efectiva nas provas e promover a 
comunicação e o diálogo entre a FPTA e os seus associados. 
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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 2009/2012 

 

Mesa da Assembleia Geral   
Presidente  José António dos Santos Pereira de Matos 

Vice‐Presidente  Nuno Miguel Condeça Félix 
1º Secretario  Maria Margarida Branco Alves Pereira Müller 
2º Secretario  Vítor Manuel Santos Ribeiro 

   
Direcção   

Presidente  Fernando José Ramalho Prieto Alves 
Vice‐Presidente  Carlos José Louro Baptista 
Vice‐Presidente  Fernando Coelho 

Director  Joaquim Grosso 
Director  Hugo Silva 
Suplente   Domingos Manuel Reis Oliveira Marta 
Suplente   Maria João Loureiro Ribeiro 

Conselho Fiscal   
Presidente  Manuel João Silva Ferreira 
Secretario  José Manuel Marcelino Chagas (toc) 
Vogal  Paulo Filipe Graça Barreiro (toc) 

Suplente  Maria Manuela Pereira Lopes (toc) 
Conselho de disciplina   

Presidente  João Paulo da Silva Rosa (jurista) 
Secretario  Vítor Hugo Neves Ferreira 
Vogal  Henrique João da Conceição Pereira  Jourdan 

Suplente  César António Martins da Silva Ferraz 
Conselho de Arbitragem   

Presidente  Francisco José Galveias 
Secretario  Isabel Maria Salgueiro dos Anjos Cardoso 
Vogal  Miguel Nuno Serieiro Duarte 

Suplente  Carlos Hermínio Eufrazino de oliveira 
Conselho Jurisdicional   

Presidente  João Augusto de Jesus Parada  (jurista) 
Secretario  Filipa Marques Lemos Ferrador  (jurista) 
Vogal  Felicidade da Conceição Bravo Lourenço Prieto Alves 

Suplente  Maria João Gonçalves Moreno Afonso Rosa 
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CAPÍTULO 4  

DESENVOLVIMENTO DA PRACTICA DESPORTIVA. 
 

4.1 Organização e Gestão da Federação 

 
A FPTA foi submetida, nos dois anos consecutivos anteriores, a duas auditorias 
financeiras e de gestão promovidas pelo Instituto do Desporto de Portugal, em 
que ambas verificaram em termos gerais, e especificamente no capítulo 
financeiro, a correcta e cuidada gestão da FPTA efectuada pelo anterior elenco 
federativo. 
 
Tendo em conta esta situação de estabilidade e normalidade, e tratando-se do 
primeiro ano do actual elenco federativo, iremos prudentemente manter o 
modelo de administração e gestão vigente, já que mereceu a análise favorável 
da equipa independente de auditores nomeada pelo IDP que efectuou a 
referida análise e a aprovação subsequente do Instituto de Desporto de 
Portugal. 
 
Para 2009, a FPTA irá manter o funcionamento e método de gestão 
actualmente em vigor, não obstante a adopção de algumas recomendações 
resultantes dessa auditoria, sendo que grande parte destas já estavam a ser 
implementadas, indo nomeadamente tentar reforçar a necessidade de alargar 
o uso do programa de gestão financeira que foi adquirido ao abrigo do 
programa de modernização da FPTA, reforçando a possibilidade de a qualquer 
momento se poder ter o conhecimento pleno da situação vigente e efectuar 
um permanente acompanhamento das finanças da FPTA. 
 
Esta medida irá permitir o reforço da informação que os elementos da Direcção 
e o Presidente da FPTA têm ao seu dispor para auxiliar a tomada de decisões, 
especialmente as que tenham impacto financeiro. 
 
Outra situação que iremos procurar será a de a curto prazo garantir a 
implementação de medidas de carácter financeiro que façam face ao 
desequilíbrio existente entre as receitas provenientes da modalidade e as 
despesas da FPTA, garantindo sempre que possível a existência de um ponto 
de equilíbrio. 
 
A actual Direcção irá também procurar certificar-se que todo o relacionamento 
financeiro com os clubes se faça em moldes mais rápidos e com um maior 
controle directo por parte da FPTA.  
 
No tocante a receitas e despesas, seguimos a pratica anterior de ter em conta 
neste orçamento as despesas e receitas reais do ano anterior de modo a poder 
obter um orçamento o mais realista possível. 
 
Nas rubricas relevantes, foram feitas as adaptações necessárias e corrigidos os 
valores tendo em conta as actualizações e inflação previstas. 
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a) Recursos Humanos 
 
A FPTA tem uma funcionária 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.  
 
Dada a natureza do trabalho desenvolvido e o facto da mesma funcionária dar 
apoio à preparação e controle dos documentos a enviar à contabilidade, e 
tendo a mesma demonstrado ser capaz de desempenhar estas tarefas duma 
forma eficiente a FPTA irá ajustar a remuneração de acordo com as tarefas 
desempenhadas. 
 
 

Orçamento: Total 13.200 € 
 
 
b) Recursos Materiais e Tecnológicos, Fornecimentos e Serviços 
Externos. 
 
Trata-se dos encargos com bens e serviços afectos à administração e gestão 
FPTA onde se pressupõem 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.  
 
Foi já necessário ter um acréscimo de custos de aluguer de sala devido à 
recente necessidade de eleições antecipadas para a Direcção. 
 
Durante o ano de 2009 poderá ser necessário realizar um número muito mais 
elevado de Assembleias Gerais do que é costume ou então de reuniões de 
clubes, dado ir tratar-se dum ano onde se irão verificar inúmeras alterações 
regulamentares. 
 
Isto trará um grande acréscimo nas despesas de aluguer de instalações para o 
efeito. 
 
Prevemos a organização de 3 Assembleias Ordinárias, 5 Extraordinárias e 8 
reuniões, a um custo de 50 Euros por evento. 
 

Orçamento: Total 800 € 
 
 
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. 
 
Não se prevê alteração nos valores desta rubrica em relação a 2008. 
 

Orçamento: Total 900 € 
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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 
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. 
 

Orçamento: Total 11.900 € 
 
 
Expediente, equipamento e material de escritório 
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. 
 

Orçamento: Total 2.500 € 
 
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  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. Este ponto, que vem já de anos anteriores, torna-se 
cada vez mais premente, mesmo que para a presente sede, já que algum do 
mobiliário da actual sede da FPTA se encontra ao serviço à mais de 20 anos. 
 
É de salientar que os valores apresentados foram reduzidos ao mínimo e se 
baseiam em folhetos promocionais de hipermercados da especialidade. 
 

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

 
Orçamento: Total 6.120 € 

 
 

Orçamento Total: Total 8.620 € 
 
 
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. 
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A FPTA não tem neste momento uma solução imediata para esta situação 
passível de redução de custos, sendo de momento este serviço pago em 
complemento e assegurado pela funcionária administrativa. 
 
No curto prazo será necessário reequacionar esta situação passando 
eventualmente a recorrer a uma empresa especializada e certificada na 
prestação deste serviço. 
 

Orçamento: Total 2.400 € 
 
 
Combustíveis e Portagens 
O valor orçamentado refere-se aos gastos de combustível com o 
abastecimento das viaturas da FPTA, no apoio ao funcionamento dos serviços 
administrativos, bem como ao apoio da actividade competitiva. 
 
Tendo em conta o aumento do numero de viaturas e a contratação do novo 
técnico, bem como o continuado aumento dos combustíveis, prevemos um 
aumento significativo em relação ao ano anterior. 
 

Orçamento: Total 2.250 € 
 
 
Quotizações de Filiação 
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. 
 
A verba abaixo orçamentada não inclui a taxa de filiação na FITA já que esta 
será oferecida pela EMAU. 
 

Orçamento: Total 900 € 
 
 
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 poderá sofrer um acréscimo em 2008. 
 
É imprescindível passar a fazer a cobertura de eventos organizados sob a 
égide directa da FPTA, deslocações dos seus quadros, funcionários, 
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colaboradores ou atletas ao seu serviço, situação que presentemente não se 
encontra sequer coberta, na maioria dos casos por falta de verba. 
 
Tendo também em conta a crescente utilização do campo de tiro com arco da 
FPTA localizado no Estádio Nacional, bem como a intenção da FPTA expandir a 
sua actual política de divulgação, será necessário prever a aquisição de 
seguros de grupo que ofereçam uma segurança e cobertura adequada, sendo 
esta presentemente inexistente. 
 
Adicionalmente será necessário prever seguros que cubram a responsabilidade 
civil e cobertura jurídica sobre os funcionários, dirigentes e colaboradores da 
FPTA em caso de necessidade. 
 

Orçamento: Total 5.400 € 
 
 
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 5.650 € 
 
 
Actualização de programa de Gestão, Facturação e Contabilidade 
A FPTA adquiriu em 2007 um programa de gestão, facturação e apoio à 
contabilidade. Este programa permite 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. 
 
É necessário adquirir a actualização anual e efectuar contrato de manutenção 
 

Orçamento: Total 1.000€  
 
 
Conservação/Reparação 
Esta rubrica insere as despesas necessárias à conservação e reparação da 
sede e na aquisição de alguns bens e utensílios de manutenção. 
 
A actual sede da FPTA encontra-se cada vez mais degradada. 
 
Esta rubrica inclui igualmente a manutenção e reparações das viaturas da 
FPTA. 
 

Orçamento: Total 2.450 € 
 
 
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, bem como as despesas com convidados quando 
suportadas pela FPTA. 
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Orçamento: Total 7.700 € 

 
 
Apoio Jurídico 
A FPTA continua a ter necessidade de apoio jurídico permanente e conta com a 
avença de uma jurista. 
 

Orçamento: Total 4.200 € 
 
 

Orçamento Total: (Recursos Materiais e Tecnológicos, 
fornecimentos e serviços externos) 

54.170 € 

 
 
 

Orçamento Total:  Organização e Gestão da Federação: 67.370 € 
 
 

4.2 Desenvolvimento da Actividade Desportiva 

 
Em 2009 a FPTA irá manter o actual Modelo Desportivo de competição 
nacional,.composto por competições 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 de 11 provas Nacionais, 5 Provas Elite, e 
ainda de uma Finalíssima do Campeonato Nacional de Sala (Final Four). 
 

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 eventuais despesas do delegado da FPTA à prova 
quando presente.  
 
Suporta ainda gastos inerentes ao apoio aos clubes na organização das 
mesmas através da cedência de alvos, manutenção de bastidores e apoios à 
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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 2007, (últimos dados 
disponíveis dado que à data, as contas de 2008 ainda não foram encerradas) 
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 8,40 euros, valor 
este, que, entenda-se, é adicional ao custo de inscrição suportado pelo 
participante.  
 
Partindo já dos dados de 2008 poderemos prever para 2009 uma média de 70 
participantes por prova no Segmento Nacional, pelo que calculamos o custo da 
comparticipação da FPTA em cada prova do tipo Nacional numa média de 588 
euros. 
 
Prevemos que as prova de Elite, provas equivalentes ao nível de nível primo-
divisionário, tenham em 2009 aproximadamente 50 participantes com um 
custo para a FPTA por participante, por prova, ligeiramente superior a 31 
euros, por participante. 
 
Prevemos gastos em cada prova nos seguintes montantes: 
 

Provas Nacionais  11  x   588 € 6.468 € 
Provas Elite    5  x 1550 € 7.750 € 
Finalíssima do C. Nacional Final Four Sala  2.800 € 
Orçamento: Total 17.018 € 

 
 
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 9 provas Nacionais, 5 Provas Elite, e 
ainda de uma Finalíssima do Campeonato Nacional de 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 eventuais despesas do delegado da FPTA à prova 
quando presente. 
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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 2007, (últimos dados 
disponíveis dado que à data, as contas de 2008 ainda não foram encerradas) 
com a organização das provas classificativas do Segmento 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, valor este, que, entenda-se, é adicional ao custo de inscrição 
suportado pelo participante. 
 
 
Em 2008 a média de participantes nas provas classificativas de campo no 
Segmento Nacional foi aproximadamente de 46 arqueiros. Deste modo 
calculamos o custo da comparticipação da FPTA em cada prova do tipo 
Nacional numa média de 552 euros. 
 
Em 2009, a continuação dos regulamentos em Duplo 70 nas provas de tipo 
Nacional, e ELITE irá trazer um acréscimo de participantes, que calculamos 
ronde uma média de 50 arqueiros por prova. 
 
Prevemos que as prova de Elite, competições que correspondem ao nível 
primo-divisionário, tenham em 2009 aproximadamente 40 participantes com 
um custo aproximado por participação, por prova, de 38 euros por 
participante. 
 
Deste modo calculamos o custo da comparticipação da FPTA em cada prova do 
Segmento de ELITE numa média de 1520 euros. Prevemos gastos em cada 
prova nos seguintes montantes: 
 

Provas Nacionais   9x   552 € 4.968 € 
Provas Elite   5x 1.520 € 7.600 € 
Finalíssima do C. Nacional Final Four Campo  2.800 € 
Orçamento: Total 15.368 € 

 
 

Orçamento Total:  32.386 € 
 
 
b) Apoios a clubes 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 2009 está 
previsto serem disputadas até 27 provas, até 12 de Campo e até 15 de Sala. 
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Tendo em conta que este tipo de competições depende da vontade e iniciativa 
dos clubes e que pode ser requerida à FPTA a sua organização com apenas 2 
meses de antecedência, é impossível prever antecipadamente o nº de provas 
que se irão efectivamente realizar. 
 
Ainda assim, por motivos orçamentais, a FPTA prevê um nº máximo de provas 
deste tipo a realizar, que, se o total da quota de organização for totalmente 
preenchido, originarão um valor máximo de despesa. 
 
Os apoios a estas provas são os mesmos que nas do Campeonato Nacional, 
consoante a época do ano. Com base nas provas FPTA de 2007, (últimos 
dados disponíveis dado que à data, as contas de 2008 ainda não foram 
encerradas), foi calculado um investimento de 8,5 euros por arqueiro, por 
prova. Em 2009 prevemos uma média de 20 participantes por prova. 
 

Provas FPTA Sala   15x 170 € 2.550 € 
Provas FPTA Campo  12x 170 € 2.040 € 

 
 

Orçamento: Total 4.590 € 
 
 
c) Apoios a outros eventos competitivos sob a égide da FPTA 
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. 
 
Sob esta rubrica inclui se a possibilidade da organizar ou apoiar a organização 
de competições pontuais, fora da estrutura dos Campeonatos Nacionais, dos 
diversos tipos competitivos sob a tutela FITA. 
 
É de realçar que devido a recentes alterações na filosofia da FITA no tocante 
ao posicionamento como órgão de tutela mundial do Tiro com Arco, se 
encontram em estudo ou em fase de implementação diversas tipologias 
competitivas, que a FPTA deverá começar o mais rapidamente a testar e 
adoptar para se adaptar imediatamente a uma realidade cada vez mais fluida. 
 
Realçamos a realidade já actual na FITA no tocante ao formato de provas de 
equipas ou ainda à realidade do Field ou 3D, modelos competitivos já 
existentes e implantados internacionalmente, e inclusivamente nos dois 
primeiros, casos já em tempos aflorados em Portugal.. 
 
Incluídas nos parágrafos anterior, mas não exclusivamente, dado haver 
outras, serão de incluir os actuais projectos em desenvolvimento com alvos 
“hit and miss” ou a possível diversificação de regras entre recurvo e 
compound. 
 
Para 2009 a FPTA gostaria de nomeadamente começar a iniciar a 
implementação da competição de equipas em formato FITA, não obstante 
manter em aberto a possibilidade de realizar competições noutros formatos. 
 

Orçamento: Total 4.000 € 
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d) Apoios a outros eventos competitivos 
Encontra-se em fase de estudo e planeamento a possibilidade da criação de 
um novo programa de evento competitivo em formato simplificado para 
dinamizar a adesão à pratica da modalidade. 
 
Este evento, a realizar em conjugação com múltiplas acções de animação 
demonstração ou sensibilização à modalidade, destina-se à captação de novos 
praticantes e não a arqueiros já federados, e espera-se possa vir a gerar 
novos praticantes. 
 

Orçamento: Total 4.300 € 
 
 

Orçamento Total:  45.276 € 
 
 

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 
talentos detectados foram encaminhados para programas que potenciam o seu 
enquadramento numa perspectiva futura de alto rendimento. 
 
A FPTA em 2009 manter 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. 
 
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 Olímpicos de Londres a 
realizar em 2012 ou 2016. 
 
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;  
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• Condições objectivas para prosseguir desde logo um trabalho planeado 
com objectivos de competição. 

 
Este projecto funcionará como embrionário à captação de novos talentos a 
incluir no Centro de Alto Rendimento da FPTA. 
 
Destinatários do programa 
Todos os jovens com idade de serem incluídos 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: 
 

• 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 
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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 Director 
coordenador das Selecções Nacionais e responsável pela coordenação do 
trabalho referente à área de formação. 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. 
 
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 8.000 € 
 
 

4.4 Grupos de Trabalho de Alto Rendimento. 

Dando seguimento ao trabalho iniciado em 2005, a FPTA pretende em 2009 
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 anos anteriores, 
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 2.200 € 
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4.5 Programa Especial de Preparação e Desenvolvimento 
Desportivo 
 
Tendo em conta a necessidade premente de melhorar a prestação desportiva 
daqueles arqueiros que possam eventualmente vir a ter hipótese de tentar 
obter uma qualificação para os Jogos Olímpicos 2012 esperamos conseguir já 
em 2009 implementar um Programa de Preparação e Desenvolvimento 
Desportivo, a funcionar em moldes melhorados em relação ao Ciclo Olímpico 
passado. 
 
O actual panorama desportivo nacional, especificamente no tocante ao arco 
Recurvo, e após análise das opções com que nos deparamos neste momento, 
continua a não nos dar garantias de que sem a intervenção directa da FPTA, 
possam vir a despontar talentos que nos garantam as referidas qualificações, 
tanto mais que, salvo casos pontuais, quase todos os elementos que se 
encontram a desenvolver qualquer tipo de trabalho com vista a uma prestação 
de nível mais elevado, se encontram enquadrados em programas apoiados 
pela FPTA.  
 
Continuamos pois apostada em 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. 
 
Tratando-se de níveis de responsabilidade e de necessidades muito diversas 
entre os vários eventuais candidatos, e 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. 
 
Obviamente, o trabalho seguido nesta área no passado deu frutos e teve como 
consequência a qualificação de um atleta para os Jogos Olímpicos de Pequim, 
pelo que o trabalho a desenvolver será de modo a permitir uma continuidade 
que nos permita desde já efectuar uma de preparação adequada tendo com 
objectivo os próximos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. 
 

Orçamento do programa: Total 6.000 € 

 

4.6 Selecções Nacionais 

 
a)Actividades de Preparação das Selecções Nacionais 
 
A FPTA prevê para 2009, uma remodelação do funcionamento Selecções 
Nacionais.  
 
Em primeiro lugar, entende-se necessário separar o trabalho  a efectuar com a 
Selecção Nacional de Seniores do trabalho a efectuar com a Selecção Nacional 
de Jovens.  
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Esta separação tem, no escalão sénior, a sua tónica principal no facto de se 
investir mais fortemente na preparação propriamente dita das Equipas 
Nacionais que se desloquem a provas internacionais em detrimento duma 
preparação genérica e ampla da Selecção Nacional. 
 
Nos escalões jovens, encontra-se em estudo um programa mais envolvente e 
abrangente que seja mais específico e adaptado às especificidades deste grupo 
etário. 
 
Apesar disto, prevê-se a realização de pelo menos um estágio das Selecções 
Nacionais de Seniores e Juniores. 
 
Tendo em conta o novo modelo referido anteriormente, prevê-se então 
organizar um programa de preparação das Equipas Nacionais que representem 
Portugal em competições internacionais, destacando o a deslocação ao 
Campeonato do Mundo na Coreia. 
 

Orçamento: Total 18.000 € 
 
 
b)Principais Competições das Selecções Nacionais 
 
Em 2009 pretendemos reduzir o número de participações internacionais para 
poder realizar a já referida reorganização. 
 
Tratando-se igualmente de ano de Campeonato Mundial de Campo, será nesta 
competição que se irá colocar a ênfase necessária. De referir que se irá 
privilegiar o investimento na preparação desta deslocação, em detrimento de 
múltiplas deslocações. 
 
Tendo em conta a importância da participação no Campeonato do Mundo, a 
Direcção da FPTA opta por não considerar a participação em mais nenhuma 
competição internacional em 2009 
 
Estas decisões foram tomadas com o objectivo de não agravar o presente 
orçamento. 
 
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, 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 
critérios específicos de acesso a cada competição internacional.  
 
Abrimos no entanto a hipótese de eventual participação noutras competições 
de nível europeu ou mundial, caso tal se verifique necessário à preparação do 
Campeonato do Mundo  
 
 

Campeonato do Mundo de Campo (Seniores) – Ulsan - Coreia, 1 a 9 de 
Setembro de 2009 
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Valor orçamentado 36.000 € 
Participação eventual noutras competições de nível europeu ou 
mundial para preparação da deslocação ao Campeonato do Mundo  
Valor orçamentado 10.000 € 
Orçamento: Total     46.000 € 

 
Nesta rubrica estão incluídos valores orçamentados para despesas de 
inscrição, deslocação da comitiva, alimentação, estadias e seguros. 
 
NOTA: Entre 2005 e 2008 a FPTA, por forma a poder assegurar a 
representação Portuguesa nos Campeonatos Internacionais, recorreu 
à obrigatoriedade dos interessados em participar no mesmo, 
contribuírem financeiramente para o esforço da deslocação.  
 
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. 
 
 
c) Apoio financeiro para os elementos da Selecção Nacional que 
residem nas Regiões Autónomas 
 
Em 2009 a Selecção Nacional conta com a participação de um elemento da 
Região Autónoma dos Açores.  
 
Está previsto este elemento participar nas competições de apuramento para o 
Campeonato do Mundo, e em diversos Estágios e momentos de preparação, 
alguns deles de participação obrigatória. 
 
A FPTA irá procurar na medida das suas possibilidades apoiar estas 
deslocações, bem como eventuais despesas relacionadas com a sua estadia. 
 

Orçamento: Total 2.250 € 
 
 

Orçamento Total das Selecções Nacionais: 66.250 € 

 
 

4.7 Participação de Dirigentes em Organismos Internacionais. 

 
A FPTA estará representada no congresso da Federação Internacional de Tiro 
com Arco que se realizará na Coreia em conjugação com o Campeonato do 
Mundo, ou noutros eventos FITA ou EMAU. 
 
Manteremos a actual política de 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. 
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Consideramos comprovados os benefícios directos desta política para Portugal, 
como os apoios financeiros concedidos pela EMAU para a organização de 
cursos de formação ou com as diversas propostas de cooperação internacional, 
pelo que iremos manter ou expandir esta política já seguida por anteriores 
elencos federativos. 
 

Congresso FITA – Ulsan – Korea- 28 a 30 de Agosto de 2009 
Valor orçamentado 7.300 € 
Reunião FITA/EMAU  Formação – Itália  – Outubro/2009 
Valor orçamentado 2.200 € 

 
Orçamento: Total 9.500 € 

 
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. 
 
 

4.8 Programas de Desenvolvimento Desportivo. 

 
Programa de criação de novos clubes. 
 
A FPTA prevê para 2009, dar continuidade ao programa de apoio à formação 
de novos clubes. 
 
Este programa tem em vista potenciar o facto da FPTA ter recentemente 
investido na formação e de auxiliar os técnicos recém formados à criação de 
novos clubes 
 
Programa de criação reconversão/reorganização de clubes. 
 
A FPTA prevê para 2009, dar continuidade ao programa de apoio à 
reconversão ou reorganização dos clubes existentes que se queiram adaptar à 
realidade desportiva actual. 
 
Ambos os programas, já em vigor desde o ano de 2008, centram-se na 
aplicação de um modelo tendencialmente uniforme de funcionamento interno, 
quer a nível desportivo quer técnico-administrativo nas áreas do Tiro com Arco 
e especialmente no tocante à formação de praticantes, organização de eventos 
de promoção da modalidade, captação de praticantes ou organização 
competitiva, fora outros factores a desenvolver.  
 
A FPTA ira preparar avaliar individualmente os projectos a apoiar e 
desenvolver em parceria com os clubes interessados e estes programas 
funcionarão sobretudo sob a forma de protocolo. 
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Orçamento: Total 15.000 € 
 
 
 

Orçamento global - DPD Total 219.596 € 
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CAPÍTULO 5  

ENQUADRAMENTO TÉCNICO. 
 
Nota: Os valores apresentados devem entender-se como globais a nível anual 
bruto, incluindo ainda todos os demais custos inerentes da responsabilidade da 
FPTA, como sejam subsídios de férias e natal e ainda as contribuições 
obrigatórias para a Segurança Social a suportar pela entidade empregadora. 
 
 

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

 
Director Técnico Nacional.  
Tendo em conta o actual desenvolvimento do panorama desportivo nacional e 
a necessidade de desenvolver algumas áreas específicas na modalidade, a 
FPTA irá contratar um Director Técnico Nacional que terá como funções 
principais a coordenação técnica da FPTA, nomeadamente em matérias 
referentes às áreas de Formação, Alto Rendimento e apoio técnico à Direcção, 
nomeadamente em 2009 no acompanhamento do processo de reestruturação 
da FPTA para fazer face às novas exigências legais em matéria desportiva em 
coordenação de com o IDP. 
 
O DTN poderá igualmente coordenar e assegurar algumas outras funções, caso 
por impossibilidade de verba a FPTA não possa desde já dotar-se do quadro de 
colaboradores ideal, de acordo com as outras funções abaixo indicadas. 
 

Orçamento: Total 28.500 € 
 
 
Técnico Superior de Desporto.  
A FPTA pretende ter ao seu serviço um Técnico Superior de Desporto que terá 
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. 
 
Face às exigências de rigor orçamental e burocrático que se traduzem numa 
carga administrativa avultada, 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.  
 
Tendo em conta as presentes necessidades da FPTA estas funções pedem ser 
desempenhadas a tempo parcial. 
 

 
Orçamento: Total 6.000 € 
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Técnico Auxiliar.  
A Federação Portuguesa de Tiro com Arco prevê manter a contratação de um 
técnico auxiliar que possa continuar a dar apoio à realização de diversos 
programas ou projectos de carácter desportivo. 
 
Este técnico tem funções de 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 9.000 € 
 
 

Orçamento Total:   43.500 € 
 
 

5.2 Enquadramento Técnico para apoio à Alta Competição  

 
Selecçionador Nacional / Coordenador dos Grupos de Trabalho. 
Tendo em conta a contratação de um treinador estrangeiro responsável pelo 
treino e acompanhamento das Selecções Nacionais, ainda assim será 
necessário manter o actual Seleccionador Nacional que manterá a função de 
coordenação dos grupos de trabalho e apoiará o Treinador das Selecções 
Nacionais. 
 
Ficarão ainda a seu cargo 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. 
 
As funções a desempenhar serão sobretudo de coordenação e planeamento, 
preparação de planos de treino, organização e comunicação, preenchimento de 
relatórios e demais tarefas técnico-burocráticas relacionadas com as Selecções 
Nacionais. Este técnico acompanhará também 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 9.000 € 
 
 

5.3 Enquadramento Técnico das Selecções Nacionais  

 
Treinador Nacional 
A Federação Portuguesa de Tiro com Arco irá manter ao seu serviço o 
Treinador Nacional de nacionalidade Coreana, Sr. Myung Lee que continuará a 
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assegurar o acompanhamento no terreno dos grupos de trabalho, e das 
Selecções Nacionais. 
 
Este técnico poderá prestar também apoio aos atletas e clubes englobados por 
programes de alto rendimento da FPTA. Esta verba, sendo a tempo inteiro, 
inclui vencimentos e despesas efectuadas ao serviço da FPTA. 
 

Orçamento: Total 30.000 € 
 
 

5.4 Enquadramento Técnico para apoio à Formação de Recursos 
Humanos. 

 
Pretende-se contratar um técnico para conceber e coordenar o plano de 
formações de agentes desportivos a efectuar em 2009, dando continuidade ao 
Plano de Formação iniciado em 2004. 
 
Este técnico dará apoio ao Director Técnico Nacional em matérias ligadas à 
formação. 
 
Esta pretensão mantém-se há algum tempo e acreditamos ser muito 
importante para o desenvolvimento da modalidade.  
 
Tendo em conta a realidade da FPTA, este técnico poderá ser contratado a 
tempo parcial. 
 

Orçamento: Total 12.000 € 
 
 

5.5 Requisição de professores ao Ministério da Educação para 
2009/2010. 

 
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. 
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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. 
 
Poderá igualmente ser celebrado um protocolo com o Ministério da Educação 
para que se realizem eventos do Desporto Escolar, sendo o responsável pela 
coordenação do projecto requisitado ao Ministério, estando no entanto 
tecnicamente sob orientação da FPTA. 
 
Esta requisição, a acontecer, não teria custos para a FPTA. 
 

Orçamento  0 € 
 
 

5.6 Requisição de Técnico ao Instituto do Desporto. 

 
Tem sido patente o aumento da exigência por parte das entidades oficiais que 
nos tutelam no que toca a relatórios e demais informações de carácter 
burocrático, bem como a necessidade cada vez mais premente de cumprir 
prazos. 
 
È cada vez mais necessário impor um formalismo burocrático de cariz 
contabilístico/orçamental e administrativo por parte do estado ao 
funcionamento das federações que assegure o cabal cumprimento e 
justificação das obrigações contratuais vigentes por força dos financiamentos 
públicos existentes, facto que compreendemos e respeitamos. 
 
A realidade é que a FPTA não tem conseguido suprir adequadamente e 
sobretudo atempadamente este nível de exigência. 
 
Os nossos dirigentes são voluntários e apesar de terem os conhecimentos 
técnicos da modalidade, têm dificuldades de tempo e mesmo formação para 
suprir essas lacunas, já que se encontram sobretudo direccionados ao 
desenvolvimento da modalidade na vertente desportiva e organizativa.  
 
Por outro lado os funcionários existentes estão já para além do limite da sua 
capacidade laboral para cumprir as suas funções e dar vazão ao expediente 
corrente, além de não terem a preparação necessária para o elevado grau de 
exigência no cabal desempenho destas tarefas. 
 
Desta forma, solicitamos ao IDP que destaque um dos seus quadros técnicos 
com funções de controle contabilístico e burocrático que possa suprir estes 
requisitos de ordem burocrática e contabilística, organizando da melhor forma 
toda a documentação necessária e apresentando-a atempadamente a quem de 
direito nas diversas estruturas do IDP. 
 
Não tendo a FPTA qualquer problema em ter uma política de total 
transparência e comunicação com o IDP, parece-nos ser esta a melhor forma 
de garantir a reciprocidade necessária entre a necessidade de efectuar os 
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referidos procedimentos contabilísticos e burocráticos, garantindo não só o 
bom funcionamento da FPTA e o respectivo controle por parte do IDP, mas 
libertando igualmente os funcionários e dirigentes da FPTA dessas tarefas, 
permitindo-lhes assim uma total entrega às necessidades da modalidade. 
 
 

Orçamento   (a suportar pelo IDP) 0 € 
 
 
 
 

Orçamento global - ET Total 94.500 € 
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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. 
 

Material de campo: bastidores 20 x 440 € Total 8.800 € 
 

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 
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 € 
 

Orçamento Total  12.800 € 
 

6.2 Apetrechamento Desportivo para apoio à Alta Competição e 
Arbitragem. 

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 € 
 

OrçamentoTotal  10.000 € 
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6.3 Equipamentos de Tiro com Arco para Divulgação. 

 
Para desenvolver a prática da modalidade a FPTA vai em 2009 implementar 
um conjunto de acções e programas que lhe permitam captar mais 
praticantes. 
 
Nestas acções a FPTA necessitar de disponibilizar o material adequado à 
experimentação da pratica da modalidade pelo que será necessário adquirir 
arcos e flechas adaptados a este tipo de actividades. 
 
De momento, não existe material de tiro disponível para estas acções, o que 
impede a FPTA de as concretizar, com o consequente impacto negativo no 
aumento do número de praticantes. 
 
De salientar que na nossa modalidade existem diferenças muito substanciais 
entre o material de competição, regra geral propriedade do praticante e o 
material de lazer ou iniciação, quer ao nível dos arcos, quer ao nível das 
flechas. Existe ainda a necessidade de adquirir diversos equipamentos de 
protecção e segurança para serem utilizados pelos participantes. 
 
Será ainda necessário prever a aquisição de bastidores e demais material de 
campo que permitam realizar estas acções, sendo que estes bastidores 
deverão ter dimensões inferiores aos usualmente utilizados em competição. 
 

Equipamentos de Tiro para iniciação (arcos)  1.500 € 
Equipamentos de Tiro para iniciação (flechas)  950 € 
Equipamentos de Tiro para iniciação (protecções)  500 € 
Material de campo  500 € 
Bastidores  2.500 € 

 
Orçamento: Total 5.950 € 

 

Orçamento global - Apetrechamento Total 28.750 € 
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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 2009 serão enquadradas 
em diversas acções de preparação específica. 
 
Será necessário suportar custos com acompanhamento de treinos, aluguer de 
salas e campos, deslocações internas, concentrações de atletas ou outras 
despesas inerentes ao funcionamento interno das Selecções.  
 
As despesas de deslocação a competições internacionais da Selecção Nacional 
encontram-se previstas em rubrica própria. 
 

Orçamento: Total 15.000 € 

 

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 € 
 

Orçamento global – Sel. Nacionais Total 19.800 € 
 
 
 



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TIRO COM ARCO 
 

Projecto e Orçamento -  2009 Página  41 de 57 
 

 

CAPÍTULO 8   

Aquisição e Beneficiação de Sedes Sociais  
 

8.1 Aquisição de Sedes Sociais. 

 
Durante o ano de 2009 pretendemos finalmente 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. 
 
Apesar da haver presentemente conversações com a Câmara Municipal de 
Lisboa para a obtenção dum espaço para sede em condições preferenciais, o 
espaço proposto pela CML está muito longe de ser o ideal, já que se localiza 
num bairro social duma zona periférica, não tendo a FPTA aceite essa 
proposta. 
 
Continuaremos a tentar obter um espaço junto da CML, desde que este tenha 
as condições mínimas de dignidade para um Federação de carácter Nacional de 
uma modalidade olímpica. 
 
Em alternativa, resta-nos a via do mercado, sendo esta uma possibilidade 
devido ao actual valor em baixa do sector imobiliário. 
 
No caso de ser necessário recorrer a um empréstimo bancário para fazer face 
a parte da despesa a assumir pela FPTA, prevemos que este poderá 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, somando fundos próprios ao valor a obter via 
financiamento bancário. 
 
Este projecto arrasta-se desde 2001 e a sua não execução tem sido um dos 
factos que tem contribuindo para um funcionamento menos eficiente da FPTA 
 
  

Orçamento total e Global: Total 90.000 € 
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CAPÍTULO 9  

Formação de Recursos Humanos 
 

Notas gerais sobre formação 

 
Na área da formação é intenção da FPTA dar continuidade à politica de 
formação actual e que se tem mantido em vigor há alguns anos. Para 2009 
estão previstas acções de formação que complementem as já existentes 
nomeadamente ao nível da prevenção e combate aos fenómenos da violência 
no desporto, na organização de provas, na arbitragem e ao nível da 
actualização/reciclagem de treinadores. 
 
Irá ser necessário realizar outra acção de formação de raiz para novos Árbitros 
cujo objectivo consiste primordialmente em aumentar o leque de escolha 
destes agentes desportivos que se encontrem disponíveis para colaborar com a 
FPTA e para tentar colmatar a lacuna existente a este nível. 
 
Ao nível de clubes filiados é cada vez mais necessário a existência de técnicos 
habilitados para o treino de Tiro com Arco, até por força de recente legislação 
publicada sobre este assunto, que impossibilitará a muito curto prazo a 
situação actual em que qualquer indivíduo pode exercer funções de treinador, 
mesmo que com a categoria de técnico auxiliar, que irá passar igualmente a 
requerer formação. 
 
Ao nível dos clubes, irá apostar-se em formar também elementos em matérias 
de organização de competições e segurança (interna e externa), funções que 
passarão a ter de ser executadas obrigatoriamente por indivíduos certificados 
para o efeito e em que, convém referir de novo, existem presentemente uma 
série de constrangimentos legais que impõem situações que até aqui não eram 
acauteladas na FPTA. 
 
Terá ainda um papel primordial a formação de agentes desportivos que façam 
parte dos quadros da FPTA, seja de funcionários, seja de colaboradores. 
 
A FPTA ira igualmente continuar a apostar na cooperação internacional nesta 
área, seja trazendo prelectores estrangeiros a Portugal, seja enviando 
elementos ao estrangeiro para obterem formação, e procurará igualmente 
integrar-se nos eventos nesta área promovidos pela FITA, pela EMAU ou por 
federações congéneres internacionais. 
 
Como última nota, referente aos custos de organização dos eventos de 
Formação, salientamos que a FPTA irá privilegiar a organização de diversos 
momentos de formação de menor dimensão em detrimento de grandes blocos 
de formação, como foi o caso do Curso de treinadores FPTA/EMAU  
 
 



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TIRO COM ARCO 
 

Projecto e Orçamento -  2009 Página  43 de 57 
 

9.1 Formação de agentes desportivos externos à estrutura da 
FPTA (Clubes).  

Após a conclusão com grande sucesso do esforço prolongado que uniu a FPTA 
e a EMAU para a realização das 3 fases do protocolo de formação técnica 
específico sobre Tiro com Arco bem como matérias desportivas associadas, vai 
em 2009 a FPTA promover, conforme já anunciado à realização dos módulos 
suplementares, a saber, prevenção e combate aos fenómenos associados à 
violência no Desporto e sobre normativas referentes à organização e 
participação em provas. 
 
Após completados estes dois módulos complementares, e independentemente 
da eventual necessidade de futuras reciclagens ou actualizações, bem como do 
momento de formação/avaliação prática no terreno, poderão os formandos 
que concluíram a parte técnica por via do curso FPTA/EMAU ter acesso 
imediato, ao nível básico de treinador. 
 
A FPTA irá portanto avançar com a necessária reorganização da carreira e 
estatuto de treinador e com a preparação e criação dos planos curriculares e 
académicos da carreira de Treinador de Tiro com Arco, com a consequente 
criação dos respectivos níveis. 
 
Também na área da arbitragem será necessário continuar com as acções de 
formação de Controladores de Tiro (Cronometristas), por forma a libertar os 
árbitros em prova para as suas tarefas específicas. 
 
Será igualmente necessário, como já referido, organizar uma nova acção de 
formação e actualização de árbitros.  
 
Existe uma grande lacuna no que tocante à qualificação dos elementos 
responsáveis pela orientação dos clubes e dos seus quadros em diversas 
matérias. Por esse motivo pretendemos organizar acções de formação e 
colmatar diversas deficiências existentes, começando pelas áreas da segurança 
e organização de provas. 
 
É patente a necessidade de formação nesta área, sendo esta transversal na 
modalidade. A FPTA tem um documento fulcral nesta matéria, o Manual de 
Organização de Provas que muitas vezes não é respeitado ou mesmo 
conhecido pelos organizadores, nem pelos participantes. 
 
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. 
 
Por outro lado, os participantes necessitam igualmente de conhecer as 
matérias regulamentares e as normativas relevantes para as provas em que 
participam.  
 
Cada clube terá a curto prazo de ter na sua estrutura pelo menos um elemento 
certificado nesta área, seja sob a perspectiva de organizador, seja pela 
perspectiva de participante. 
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Formação de treinadores     
Curso de Prevenção de Fenómenos de 
Violência Associada ao Desporto (bloco 1) 

  1.600 € 

Curso de Prevenção de Fenómenos de 
Violência Associada ao Desporto (bloco 2) 

  1.600 € 

Curso de Organização/Participação em Provas 
(bloco 1) 

  1.600 € 

Curso de Organização/Participação em Provas 
(bloco 2)  

  1.600 € 

Momentos de formação/avaliação/controle de 
Treinadores – Acção pratica 

  3.000 € 

Acção de formação de Cronometristas   500 € 
Acção de actualização/formação de árbitros   1.000 € 
Documentação Técnica   1.500 € 
Orçamento: Total 12.400 € 

 
 
 

9.2 Formação de agentes desportivos internos à estrutura da 
FPTA.  

A FPTA tem igualmente de investir fortemente na qualificação dos seus 
funcionários, dirigentes, técnicos e colaboradores. 
 
Neste campo têm sido patentes as dificuldades em acompanhar o actual ritmos 
de evolução dos conhecimentos. Apesar de grande parte dos actuais 
elementos dos Corpos Sociais da FPTA estarem ligados à modalidade, é 
necessário um esforço enorme para conseguir estar à altura dos 
acontecimentos. Mesmo a FPTA contando com a colaboração dos elementos 
mais experientes da modalidade, é premente manter o acesso às evoluções 
constantes a todos os níveis técnicos do Tiro com Arco, seja na área 
puramente desportiva relacionado com técnica de tiro, seja na área 
operacional do universo FITA/EMAU.  
 
A FPTA participará nas acções previstas para o efeito pela FITA, bem como 
noutras que possam vir a surgir. 
 
Por outro lado, a ciência do Desporto e campos colaterais, é também fruto de 
constante actualização. Tendo em conta a realização periódica de diversas 
acções genéricas de formação, sobretudo as ligadas ou promovidas pelo IDP, 
CDP,.COP ou outras instituições nacionais, quer sob a forma de formação pura, 
quer sob a forma de colóquios ou conferências, a FPTA irá procurar quando 
aplicável ou possível, participar neste tipo de acções de formação 
 
Acreditamos que só com um grande esforço na área da formação 
conseguiremos alcançar os conhecimentos necessários para atingir o fim a que 
nos propomos. 
 
Nesta área, temos infelizmente ao longo dos últimos anos contado 
sistematicamente com apoio diminuto ou nalguns casos nulo por parte do IDP. 
Esperamos que em 2009 esta situação se inverta radicalmente. 
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Formação de Colaboradores da FPTA     
Formação de técnicos ao serviço da FPTA   2.000 € 
Participação em momentos de formação externo à FPTA 1.000 € 
Orçamento: Total 3.000 € 

 
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. 
 

Orçamento global – Formação Total 15.400 € 
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CAPÍTULO 10 

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 estágios conjuntos 
a realizar em Espanha, mas também permitir à Selecção Nacional Espanhola 
poder deslocar-se a Portugal, como foi já efectuado em 2008 para preparar a 
Participação nos Jogos Olímpicos de Pequim.. 
 
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 do Mundo Tiro com Arco a realizar em Setembro na 
Coreia. 
 
Orçamento Total 4.700 € 
 
 
Cooperação Internacional - Espanha (escalões jovens). 
Têm sido mantidos contactos entre a FPTA e a Direcção Técnica Nacional da 
Federação Espanhola de Tiro com arco por forma a melhorar o desempenho 
dos nossos atletas. 
 
Responsáveis da Federação Espanhola mostraram interesse na  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 futuras competições de 
carácter internacional. 
 
Orçamento Total 5.600 € 
 
 
Cooperação Internacional - Coreia (escalão Sénior). 
 
Como é sabido a Coreia é hoje a grande potência do Tiro com Arco Mundial. 
Havendo um historial de contactos entre a FPTA e a Federação Coreana, 
reforçados pelas deslocações de dirigentes, técnicos, e Equipas Nacionais da 
FPTA efectuadas no passado, tendo ainda em conta que actualmente o 
Treinador Nacional é de nacionalidade Coreana, havendo hipóteses de ser 
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negociado um protocolo de cooperação quer directamente com a Federação 
Coreana quer com alguns dos seus colaboradores de topo, faz todo o sentido 
desenvolver parcerias neste âmbito 
 
Estes protocolos poderão resultar na participação em trabalhos com a Selecção 
Nacional Coreana de preparação da Selecção Nacional Portuguesa, 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 reforçar da 
formação dos arqueiros da Selecção Nacional, dos Grupos de Trabalho ou 
iniciando um programa de preparação Olímpica para Londres 2012, para os 
arqueiros 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 18.100 € 
 
 
Cooperação Internacional - França (escalão Sénior ou Júnior). 
 
No passado recente, a FPTA tem desenvolvido contactos bilaterais com a 
Federação Francesa de Tiro com Arco. 
 
Estes contactos tiveram como resultado em anos anteriores a deslocação de 
uma Equipa Nacional Francesa para estagiar em Portugal e o subsequente 
convite a Portugal para deslocar uma Equipa Nacional para um estágio num 
dos vários Centros de Alto Rendimento utilizados pela Federação Francesa de 
Tiro com Arco. 
 
Sendo França uma das grandes potências mundiais da modalidade e o país 
com mais arqueiros da Europa e com um dos maiores índices de 
desenvolvimento da modalidade, a cooperação com França deverá ser uma 
das apostas estratégicas a o nível da cooperação desportiva internacional. 
 
Este programa poderá ter impacto quer ao nível sénior quer ao nível dos 
juniores. 
 
Orçamento Total 5.800 € 
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Cooperação Internacional - USA (escalão Sénior). 
 
Além da Coreia e de França, os Estados Unidos são um dos países mais 
importantes no Tiro com Arco no Mundo, quer devido ao seu palmarés a nível 
competitivo internacional, quer pelo recurso a programas específicos de 
desenvolvimento e investigação desportiva e metodologia de treino. 
 
A cooperação internacional com os USA pode ser facilitada devido à existência 
de contactos bilaterais entre o anterior Presidente da FPTA e diversas 
estruturas técnicas e políticas da Federação Americana de Tiro com Arco. 
 
Quer deslocando atletas aos USA quer recebendo atletas americanos em 
Portugal, ou ainda prevendo que esta cooperação se alargue ao nível das 
estruturas técnicas da FPTA ou dos treinadores, este programa de cooperação 
pode ser extremamente útil para a FPTA 
 
Orçamento Total 7.900 € 
 
 

Orçamento global – Coop. Internac. Total 42.100 € 
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CAPÍTULO 11 

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. 
 
Estando previstas para 2009 um alargado número de actividades de promoção 
da modalidade e sendo intenção da FPTA dar a conhecer o Tiro com Arco á 
população, é necessário efectuar investimentos nesta área que nos dotem dos 
instrumentos necessários a este objectivo. 
 
Prevê-se a elaboração posters, autocolante e pinos como forma de divulgação 
da FPTA. 
 
Será igualmente realizado um folheto desdobrável com informação sobre tiro 
com Arco e a FPTA 
 
Estes objectos poderão igualmente vir a ser utilizados pelos clubes nas suas 
acções de promoção e divulgação. 
 

Orçamento Global:  Total 4.280 € 

 



FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TIRO COM ARCO 
 

Projecto e Orçamento -  2009 Página  50 de 57 
 

 

CAPÍTULO 12 

Acções de Fomento da Modalidade 
 
A FPTA prevê criar em 2009 novos programas desportivos, paralelos à 
estrutura dos Campeonatos Nacionais. 
 
Assentando o modelo competitivo da FPTA numa estrutura segmentada, é 
necessário criar projectos que enquadrem as actividades desenvolvidas pela 
FPTA ao abrigo dos programas de “Desporto para Todos” promovidos, de 
acordo com as normativas do IDP para a expansão e globalização da pratica 
desportiva ao nível do grande público. 
 
Um dos projectos fundamentais a este objectivo será a de criar uma nova 
oferta competitiva, independente da oferta actual e não inserida na estrutura 
dos Campeonatos Nacionais, que se destine a novos praticantes, assentando 
num novo modelo de federamento simplificado, em acções que agrupam uma 
vertente formativa, de iniciação à pratica do tiro com arco e finalmente numa 
competição em moldes adequados à pratica de lazer. 
 
Neste programa, que constituirá um regime de federamento diferente, não 
aberto aos federados no regime normal, permitirá futuramente uma evolução 
dos novos praticantes, quando e se estes o pretenderem, fazendo a transição 
do regime simplificado para o regime normal, servindo como instrumento de 
captação de novos praticantes. 
 
O programa contará com diversas acções, podendo estas ser realizadas 
directamente pela FPTA ou em conjugação ou sob a forma de protocolo ou 
cooperação com outras entidades, sejam elas clubes, autarquias ou empresas, 
permitindo que estas parcerias alarguem o espectro das entidades envolvidas 
ao nível da prática do Tiro com Arco. 
 
 
 

Orçamento:  Total 17.500 € 
 
 
 
----------------------------------------------------//----------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orçamento Total da Despesa para 2009 531.926 € 
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CAPÍTULO 13 

 RECEITAS 
 
Considerações de Carácter Geral 
 
Ao longo dos anos, muito se tem falado sobre o aumento do custos das 
inscrições em provas e a dificuldade que a maioria dos praticantes, seja 
pessoalmente, seja por via dos clubes a que pertencem, afirmam ter para 
praticar Tiro com Arco. Além dos custos das provas os praticantes têm ainda 
de suportar o investimento em material desportivo de competição e também 
os custos da prática dentro dos clubes, já que também estes têm aumentado o 
valor das suas quotas e taxas de inscrição na modalidade. 
 
São conhecidos os atritos e posições defendidas por alguns, que criticaram e 
culparam a Direcção anterior por esse aumento de custos. A maioria das vezes 
estas criticas, que começaram por alguns treinadores e responsáveis de secção 
acabaram por ter eco nalguns arqueiros, mesmo que fosse evidente o total 
desconhecimento das realidades internas e externas à FPTA por quem 
sistematicamente proferia essas críticas, ou então o puro alheamento em 
relação à realidade geral do estado económico do país. 
 
Por outro lado, apelava-se constantemente ao passado, a um “antigamente” 
de mais de uma década, onde as inscrições em prova tinham um valor 
simbólico, o processo de federamento era praticamente gratuito, a FPTA 
subsidiava financeiramente e apoiava com material desportivo os clubes e 
atletas, se deslocavam equipas a numerosas competições internacionais com 
todas as despesas suportadas pela FPTA e por aí fora. 
 
Não sendo esta realidade do tempo da maioria dos membros da actual 
Direcção, a presente equipa federativa procurou desde logo informar-se 
correctamente da situação financeira passada e presente da FPTA, junto das 
entidades competentes, junto de praticantes e treinadores, junto da anterior 
equipa federativa, junto dos serviços de contabilidade, estudando números e 
relatórios, despesas e receitas, apurando realidades e factos e procurando 
entender o mais aprofundadamente possível, por um lado se teria havido 
justeza nas medidas tomadas, por outro se haveria soluções alternativas.  
 
Não podemos mitigar o facto de que no actual panorama de crise económica 
que Portugal atravessa, efectivamente a parcela do rendimento disponível para 
as actividades dispensáveis à sobrevivência, onde infelizmente temos de incluir 
a prática desportiva, é cada vez menor. 
 
Deste modo, compreendemos as preocupações dos arqueiros, que são aqueles 
sobre quem, no final, recai o peso financeiro da pratica desportiva. 
Efectivamente, a pratica desportiva tem de se colocar dentro da correcta 
ordem das prioridades, depois da alimentação, despesas com a habitação, 
saúde e outras certamente mais prementes. 
 
Ainda assim, não podemos deixar de referir, que a observação da realidade 
dos factos nos leva a crer que o actual sistema financeiro da FPTA é 
relativamente equilibrado, e que apesar das verbas recebidas do Estado serem 
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claramente insuficientes para alcançar os objectivos a que nos propomos, 
nomeadamente em funções de soberania como é o caso das Selecções 
Nacionais ou no apoio à área de gestão e administração, que é cada vez uma 
estrutura mais pesada, sobretudo devido às obrigações burocráticas impostas 
pelo próprio Estado, os valores despendidos pelos praticantes são uma mera 
comparticipação nos custos reais inerentes à pratica desportiva. 
 
Por outro lado, é evidente, e os contacto mantidos assim o demonstram que a 
maioria dos clube e praticantes, mesmo com as dificuldades inerentes, 
compreende a necessidade deste esforço e compreendeu a necessidade das 
reformas e aumentos nos custos de federamento e inscrições em prova. 
 
Logo se alguma critica há a fazer à equipa federativa anterior, e a frieza dos 
números assim o confirma, não se prende com as críticas infundadas daqueles 
clubes que, não praticando internamente o princípio de gratuituidade o exigem 
à FPTA, mas sim com a eventual timidez das reformas instituídas. 
 
Em 2009, estando esta equipa prestes a iniciar um novo ciclo, conforme já foi 
referido, procurámos fazer uma pausa por forma a poder voltar a avaliar a 
situação. Iremos continuar a estudar o problema e a ouvir todos os 
participantes nesta equação. Deste modo, temos de alertar para as evidências, 
mesmo que alguns teimem em as continuar a ignorar e persistam em teorias 
irreais e fantasiosas sobre a possibilidade da pratica desportiva global e 
universal total ou tendencialmente gratuita ao nível federativo. 
 
Indo directo à análise fria da situação financeira da FPTA, 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 por via de proveitos associativos puros, de valores recebidos pela 
prestação de serviços aos associados, da comparticipação em actividades 
organizadas ou comparticipações de entidades públicas, nomeadamente do 
IDP, as receitas da FPTA são insuficientes para o cumprimento cabal da missão 
que estatutariamente nos está confiada. 
 
Nos capítulos dos proveitos associativos puros, como já referido, tem havido 
um esforço progressivo e continuado, já que 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. Este valor teria de continuar a aumentar para fazer face às 
despesas de funcionamento da FPTA, mas encontra-se já em valores elevados, 
se comparados com outras federações de estrutura semelhante. Para 2009 
apenas se verificará um aumento aproximado de 5% em relação ao ano 
anterior. 
 
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. 
 
Para 2009 mantiveram-se inalterados os custo de federamento dos escalões 
mais jovens, como forma de incentivar a pratica nesse nível etário. 
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Mantiveram-se também inalterados os custos de inscrição em provas em todos 
os segmentos, estando previsto estudar mais aprofundadamente a estrutura 
de custos com todo o calendário competitivo, para delinear uma política de 
futuro ou verificar se existe possibilidade de reduzir alguns custos sem que 
isso implique uma perda de qualidade. 
 
No entanto não se pode correr o risco das inscrições em provas serem 
deficitárias, sendo necessário garantir, que estas irão cobrir totalmente os 
custos de organização, tendo em conta os valores dispendidos a título de apoio 
da FPTA, que suportada 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. 
 
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. 
 
Não podemos deixar de referir que a legislação existente ao nível do combate 
aos fenómenos da violência no desporto, devido ao grau de exigências 
referentes a títulos de ingresso, torna absolutamente inviável qualquer 
tentativa de, ainda que meramente a nível simbólico, se possa introduzir um 
sistema de venda de bilhetes. Estando esta legislação em vigor, apesar de ser 
totalmente desajustada às pequenas Federações, não é viável sequer um 
tentativa neste sentido. 
 
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 sedeadas 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.  
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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 promover 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. 
 
Ainda assim, cabe aqui uma palavra para reafirmar que, pese embora algumas 
dificuldades e nomeadamente atrasos nos pagamentos do IDP à FPTA em 2008 
que causaram algumas dificuldades de tesouraria, e na  não disponibilização 
até à presente data da verba adicional prometida para fazer face às despesas 
originadas no Campeonato da Europa de Juniores, não podemos deixar de 
publicamente reconhecer o empenho e boa vontade do IDP em auxiliar a FPTA 
e em manter um espírito aberto e dialogante. 
 
Finalmente, temos de referir que para resolver o problema financeiro da FPTA 
seria necessário uma profunda transformação, não só na nossa modalidade, 
mas também em todo o Modelo Desportivo Nacional. Esperemos que a 
legislação recentemente aprovada e as alterações que se avizinham possam 
contribuir para uma rápida evolução positiva do Tiro com Arco em Portugal. 
 
 
13.1 Receitas de Filiação  e Estatais 
 
a) Federamento e Inscrição Anual 
 
Tendo em conta a actual situação da FPTA e o esforço a realizar em 2009, é de 
prever que o número de clubes filiados se situe nos 35. Prevê-se igualmente 
um número de 400 praticantes inscritos. 
 

Clubes 35 x 105 €  3.675 € 
Atletas sub 18 80 x   12 €  960 € 
Atletas Seniores 320 x   21 €  6.720 € 
Treinadores e Técnicos auxiliares 50 x   15 €  750 € 
Novos árbitros  6 x   11 €  66 € 
Seguros Desportivos   456 x    8,5 €  3.876 € 
Cartões de novos inscritos   100 x   11 €  1.100 € 
Inscrições GTAR Sénior 10 x 240 €  2.400 € 
Inscrições GTAR Jovem 5 x 120 €  600 € 
Orçamento: Total  20.147 € 
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b) Outras Receitas. 
 
Devido à comparticipação nos montantes que a FPTA despende no apoio aos 
clubes, a FPTA prevê receitas nos seguintes pontos: 
 
 

Utilização da carrinha da FPTA 4 x 150 € 600 € 
Atribuição de provas do Segmento Elite 10 x 400 € 4.000 € 
Participação no Segmento Elite 450 x  25 € 11.250 € 
Participação em provas do Segmento Nacional 1084 x  10 € 10.840 € 
Participação em provas do Segmento Local 540 x   6 € 3.240 € 
Comparticipação em competições internacionais  (variável) € 12.000 € 
    
Orçamento: Total  41.930 € 

 
 

Orçamento Total:    62.077 € 
 
 
 
13.2 Formação 
 
A FPTA organizará acções de formação, integradas no programa de Formação 
de Recursos Humanos. 
 

Inscrições:      
Curso de Prevenção de Fenómenos de 
Violência Associada ao Desporto (bloco 1) 

  600 € 

Curso de Prevenção de Fenómenos de 
Violência Associada ao Desporto (bloco 2) 

  600 € 

Curso de Organização/Participação em Provas 
(bloco 1) 

  600 € 

Curso de Organização/Participação em Provas 
(bloco 2)  

  600 € 

Momentos de formação/avaliação/controle de 
Treinadores – Acção prática 

  1.000 € 

Acção de formação de Cronometristas   150 € 
Acção de actualização/formação de árbitros   200 € 
Orçamento: Total 3.750 € 
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13.3 Dotações Estatais 
 

Apoios Financeiros 
 
 
As comparticipações financeiras por parte do Instituto do Desporto de Portugal 
há muito são segmentadas, correspondendo a cada área um contrato 
programa individual, ficando as verbas de cada contrato exclusivamente 
consignadas a fazer face às despesas respeitantes a cada um destes 
programas. 
 
Em todas as situações a comparticipação do IDP, conforme a palavra indica 
apenas cobre uma parte das despesas efectivas, ficando cada Federação com a 
responsabilidade contratual de fazer face das suas receitas próprias ao 
remanescente da despesa.  
 
Não tendo a FPTA outras fontes de receita que não as geradas pelos seus 
associados e praticantes, o valor da receita respectiva por parte da FPTA está 
limitada às verbas pagas pelos clubes e arqueiros. 
 
Por forma a garantir o pleno funcionamento e a execução do presente 
orçamento, espera-se o seguinte apoio por parte do IDP.  
 
 

Orçamento: Comparticipação do IDP Total 466.099 € 
 
 
 
 

----------------------------------------------//------------------------------------------ 

 
 
 
 
 

Orçamento Total da Receita para 2009 531.926 € 
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Nos termos do artigo 43º, alínea a) dos estatutos, o Conselho Fiscal vem expressar o 
seu parecer sobre o Projecto e Orçamento para 2009 apresentado pela Direcção; 
 

Parecer do Conselho Fiscal 
 

Atentos à informação disponibilizada e tendo em conta o tempo que foi dado, os 
membros do Conselho Fiscal consideram não haver no Projecto e Orçamento de 2009, 
nenhum motivo que fira os princípios de boa gestão, os princípios contabilísticos 
comummente aceites, e havendo razoabilidade dos números apresentados, pelo que o 
Conselho Fiscal dá o seu aval a este documento e ao seu conteúdo, tendo solicitado 
que a execução do mesmo, ao longo do ano, seja pautada por critérios de rigor, 
transparência e estrito cumprimento da legislação em vigor, tendo assegurado que irá 
exercer a sua função de forma a ajudar a Direcção nestes desideratos. 
 Foi solicitado à Direcção que houvesse uma valorização mais concreta dos objectivos 
a atingir este ano, de forma a que se possa avaliar o efeito das medidas e acções 
previstas no Projecto e Orçamento de 2009. 
 
 
 
 

 
 



Orçamento de Despesa
CAPÍTULO 4 219596,00
DESENVOLVIMENTO DA PRACTICA DESPORTIVA.
4.1 Organização e Gestão da Federação 67370,00
a) Recursos Humanos 13200,00
b) Recursos Materiais e Tecnológicos, Fornecimentos e Serviços Externos 54170,00
Alugueres 800,00

Energia Eléctrica 900,00

Comunicações 11900,00

Expediente, equipamento e material de escritório 8620,00

Limpeza, Higiene e Conforto 2400,00

Combustíveis e Portagens 2250,00

Quotizações de Filiação 900,00

Seguros 5400,00

Serviços de Contabilidade e Revisor Oficial de Contas 5650,00

Actualização de programa de Gestão, Facturação e Contabilidade 1000,00

Conservação/Reparação 2450,00

Deslocações e Despesas de Representação 7700,00

Apoio Jurídico 4200,00

4.2 Desenvolvimento da Actividade Desportiva 45276,00
a) Organização de Quadros Competitivos Nacionais. 32386,00
Tiro com Arco em Sala 17018,00
Provas Nacionais 11 588,00 6468,00

Provas Elite 5 1550,00 7750,00

Finalíssima do C. Nacional Final Four Sala 1 2800,00 2800,00

Tiro com Arco ao Ar Livre (Campo) 15368,00
Provas Nacionais 9 552,00 4968,00

Provas Elite 5 1520,00 7600,00

Finalíssima do C. Nacional Final Four Sala 1 2800,00 2800,00

b) Apoios a clubes agrupamentos de clubes 4590,00
Provas FPTA 4590,00
Provas FPTA Sala 15 170,00 2550,00

Provas FPTA Campo 12 170,00 2040,00

c) Apoios a outros eventos competitivos sob a égide da FPTA 4000,00

d) Apoios a outros eventos competitivos 4300,00



4.3 Projecto Inovador de Desenvolvimento da Prática Desportiva Juvenil / e 8000,00
Programa devDetecção de Talentos ao Nível das Camadas Jovens.
4.4 Grupos de Trabalho de Alto Rendimento. 2200,00
4.5 Programa Especial de Preparação e Desenvolvimento Desportivo 6000,00
4.6 Selecções Nacionais 66250,00
a) Actividades de Preparação das Selecções Nacionais 18000,00
b) Principais Competições das Selecções Nacionais 46000,00
Campeonato do Mundo de Campo (Seniores) – Ulsan - Coreia, 1 a 9 de Setembro de 2009 36000,00

Participação eventual noutras competições de nível europeu ou mundial 10000,00

C) Apoio financeiro p/elementos da Selecção Nacional das Regiões Autónomas 2250,00
4.7 Participação de Dirigentes em Organismos Internacionais. 9500,00
Congresso FITA – Ulsan – Korea- 28 a 30 de Agosto de 2009 7300,00
Reunião FITA/EMAU  Formação – Itália  – Outubro/2009 2200,00

4.8 Programas de Desenvolvimento Desportivo 15000,00
CAPÍTULO 5 94500,00
ENQUADRAMENTO TÉCNICO.

5.1 Enquadramento Técnico para o Apoio ao Desenvolvimento da Pratica Desportiva. 43500,00
Director Técnico Nacional 28500,00

Técnico Superior de Desporto 6000,00

Técnico Auxiliar 9000,00

5.2 Enquadramento Técnico para apoio à Alta Competição 9000,00
Selecçionador Nacional / Coordenador dos Grupos de Trabalho. 9000,00

5.3 Enquadramento Técnico das Selecções Nacionais 30000,00
Treinador Nacional 30000,00

5.4 Enquadramento Técnico para apoio à Formação de Recursos Humanos 12000,00

5.5 Requisição de professores ao Ministério da Educação para 2009/2010 0,00

5.6 Requisição de Técnico ao Instituto do Desporto 0,00



CAPÍTULO 6 28750,00
 APETRECHAMENTO.
6.1 Apetrechamento desportivo para apoio ao desenvolvimento da Prática Desportiva 12800,00
bastidores 20 440,00 8800,00

Rede de protecção 4000,00

6.2 Apetrechamento Desportivo para apoio à alta competição e Arbitragem 10000,00
vestuáriuo atletas 5000,00

vestuáriuo árbitros 5000,00

6.3 Equipamentos de Tiro com Arco para Divulgação 5950,00
Equipamentos de Tiro para iniciação (arcos) 1500,00

Equipamentos de Tiro para iniciação (flechas) 950,00

Equipamentos de Tiro para iniciação 
( t õ )

500,00

Material de campo 500,00

Bastidores 2500,00

CAPÍTULO 7 19800,00
 Programa de Alta Competição e Selecções Nacionais
7.1 Actividades da Selecção Nacional 15000,00

7.2 Programa de Detecção de Talentos nível II 4800,00

CAPÍTULO 8 90000,00
Aquisição e Beneficiação de Sedes Sociais 90000,00

CAPÍTULO 9 15400,00
Formação de Recursos Humanos
9.1 Formação de agentes desportivos externos à estrutura da FPTA (Clubes). 12400,00
Curso de Prevenção de Fenómenos de Violência Associada ao Desporto (bloco 1) 1600,00

Curso de Prevenção de Fenómenos de Violência Associada ao Desporto (bloco 2) 1600,00

Curso de Organização/Participação em Provas (bloco 1) 1600,00

Curso de Organização/Participação em Provas (bloco 2) 1600,00

Momentos de formação/avaliação/controle de Treinadores – Acção practica 3000,00

Acção de formação de Cronometristas 500,00

Acção de actualização/formação de árbitros 1000,00

Documentação Técnica 1500,00

9.2 Formação de agentes desportivos internos à estrutura da FPTA. 3000,00
Formação de técnicos ao serviço da FPTA 2000,00

Participação em momentos de formação esterno à FPTA 1000,00

CAPÍTULO 10 42100,00



Cooperação Desportiva Internacional
Cooperação Internacional - Espanha (escalão Sénior). 4700,00

Cooperação Internacional - Espanha (escalões jovens). 5600,00

Cooperação Internacional - Coreia (escalão Sénior) 18100,00

Cooperação Internacional - França (escalão Sénior ou Júnior). 5800,00

Cooperação Internacional - USA (escalão Sénior). 7900,00

CAPÍTULO 11 4280,00
Promoção e Divulgação 4280,00

CAPÍTULO 12 17500,00
Acções de Fomento da Modalidade 17500,00

TOTAL DAS DESPESAS 531926,00



 Orçamento de Receita

13.1 Receitas de Filiação e Inscrição 62077,00
a) Federamento e Inscrição 20147,00

Clubes 35 105,00 3675,00

Atletas sub 18 80 12,00 960,00

Atletas Séniores 320 21,00 6720,00

Treinadores e Técnicos auxiliares 50 15,00 750,00

Novos árbitros 6 11,00 66,00

Seguros Desportivos  456 8,50 3876,00

Cartões de novos inscritos  100 11,00 1100,00

Inscrições GTAR Sénior 10 240,00 2400,00

Inscrições GTAR Jovem 5 120,00 600,00

b) Outras Receitas 41930,00
Utilização da carrinha da FPTA 4 150 600,00

Atribuição de provas do Segmento Elite 10 400 4000,00

Participação no Segmento Elite 450 25 11250,00

Participação em provas do Segmento Nacional 1084 10 10840,00

Participação em provas do Segmento Local 540 6 3240,00

Comparticipação em competições internacionais 12000,00

13.2 Formação 3750,00
Curso de Prevenção de Fenómenos de Violência Associada ao Desporto (b 600

Curso de Prevenção de Fenómenos de Violência Associada ao Desporto (b 600

Curso de Organização/Participação em Provas (bloco 1) 600

Curso de Organização/Participação em Provas (bloco 2) 600

Momentos de formação/avaliação/controle de Treinadores – Acção practic 1000

Acção de formação de Cronometristas 150

Acção de actualização/formação de árbitros 200

13.8 DOTAÇÕES ESTATAIS 352697,00

TOTAL DAS RECEITAS 418524,00
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