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CAPÍTULO 1 

Introdução. 

 
O ano de 2009 foi marcado pela imposição legal que criou e implementou um novo regime jurídico para as 
Federações Desportivas, com implicações imediatas no estatuto de Utilidade Pública Desportiva. No entanto 
esta medida legislativa teve e tem outras envolvimentos na vivência da modalidade. 
 
O processo de criação do documento principal, os novos Estatutos elaborados em 2009 revelou-se 
profundamente consumidor de recursos humanos afectos à actividade, facto igualmente verificado em relação 
ao Regulamento Eleitoral. 
 
Estas mudanças legislativas tiveram igualmente reflexo na vivência da modalidade porque rompem com vinte 
anos de um modelo relativamente estabilizado com hábitos enraizados na maioria dos associados. 
 
Verificámos ainda que esta ruptura com o regime anterior foi motivo para conflitos e negociações morosas 
altamente consumidoras de tempo e de recursos humanos, já de si escassos. 
 
Resta referir que o processo de transição foi iniciado, aceite e apoiado pela maioria dos associados e requer a 
sua conclusão no mais breve prazo, entenda-se nos próximos meses, ficando concluído com novas eleições para 
os Órgãos Federativos da FPTA. 
 
A execução desta tarefa é mandatória para que a modalidade possa efectivamente adaptar-se à realidade do 
modelo desportivo nacional e internacional, de que sobressaem a necessidade, de repensar os factores de 
sobrevivência do Tiro com Arco, e em que predominam questões como o financiamento e obtenção de 
recursos financeiros e humanos, alargamento do número de praticantes e clubes, preparação de novas 
gerações, participação em competições internacionais e garantir as necessárias infra-estruturas de apoio. 
 
Estas tarefas só podem ser pensadas, propostas e executadas com uma atitude de empenhamento colectivo 
focado nas necessidades da modalidade, muito longe da guerrilha institucional a que temos assistido em 
permanência, seja no plano pessoal quer no domínio de alguns, felizmente poucos, que entendem afrontar as 
instituições ignorando regras básicas de convivência e respeito, esquecendo que a modalidade vai continuar no 
futuro a depender e necessitar dessas mesmas instituições, sejam elas árbitros, treinadores, órgãos federativos, 
institutos ou órgãos governamentais. 
 
Não podemos ignorar a situação económica do país que irá condicionar a capacidade do governo de financiar a 
modalidade e desconhecendo-se à data da elaboração deste documento quais as opções tomadas em relação à 
lei do orçamento de estado, no entanto a realidade é que dependemos em mais de oitenta e cinco por cento 
de verbas do Instituto do Desporto de Portugal. 
 
Em suma, a FPTA não é financeiramente autónoma e mantém uma dependência significativa e maioritária das 
subvenções do IDP, não conseguindo gerar internamente os recursos desejáveis e necessários ao seu 
funcionamento nem ao seu desenvolvimento. 
 
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.  
 
Considera-se que todos os envolvidos na modalidade têm de enveredar por uma atitude colectiva de disciplina 
dentro de soluções viáveis, sustentadas no conhecimento da realidade do país e do Tiro com Arco, renunciando 
a aventuras imprudentes e desastrosas. 
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Tem ainda de ser referido o esforço feito pelos colaboradores, Direcção e Presidente da FPTA em controlar ou 
mesmo reduzir as despesas durante o ano de 2009, facto que merecerá maior relevo em sede de Relatório e 
Contas e ainda que o presente orçamento reflecte a necessidade de contenção derivada da actual situação 
económica geral. 
 
Este documento pela sua natureza anual não pode abranger um processo de mudança que se situa no plano do 
médio e longo prazo, mas faz uma abordagem inicial e já apresenta medidas nesse sentido. 
 
Considera-se prioritário rever de forma séria e sem populismos o sistema de financiamento da modalidade e 
enfrentar o facto que não geramos internamente os recursos financeiros para sustentar a modalidade. 
 
O exemplo mais significativo começa efectivamente pela realidade, já apontada ao mais alto nível do IDP, que o 
nosso sistema de custos das provas está “invertido”, ou seja, estas dão prejuízo quando deveriam ser fonte de 
recursos para outras actividade. 
 
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. E tal deverá ser atingido duma forma 
auto-sustentada. 
 
Este assunto merece uma abordagem ponderada já que um aumento súbito e não articulado com a questão do 
custo das provas pode revelar-se catastrófico, uma vez que a FPTA assenta relativamente aos custos das provas 
num modelo claro de “preço subsidiado”. 
 
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.  
 
Durante 2009 a Direcção, após um número alargado de consultas foi instada a propor alterações no sentido de 
separar as provas de jovens do escalões de adultos, no entanto a quando das alterações regulamentares esta 
medida não teve acolhimento, sendo retirada, tal facto não invalida a bondade da medida e recomenda-se que 
venha a ser adoptada no futuro. 
 
Será muito importante promover futuramente regulamentação de provas adaptadas a escalões competitivos 
jovens, tornando-as mais atractivas e dirigidas às especificidades destes escalões etários, não descurando os 
aspectos formativos. 
 
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. 
 
Verifica-se geralmente uma resistência interna a estas evoluções regulamentares, o que constitui factor que 
contribui largamente para o nosso atraso permanente em relação ao exterior. 
 
Um dos principais exemplos desta situação prende-se com os modelos de funcionamento das provas de 
equipas, onde teimosamente se mantêm em vigor em Portugal regulamentos ultrapassados há mais de uma 
década e em que os clubes se recusam obstinadamente a adoptar os regulamentos em vigor na Federação 
Internacional de Tiro com Arco. 
 



FPTA Federação Portuguesa de Tiro com Arco 
Instituição de Utilidade Pública Desportiva  Página 5 de 26 

 

 
 
PROJECTO E ORÇAMENTO 2010 

 

No âmbito da participação internacional verifica-se que o objectivo traçado tinha como meta o impacto gerado 
pelo prestígio da existência de atletas nacionais que promovessem internamente a apetência pela prática da 
modalidade, além de ser naturalmente um dos pilares da existência da Federação, por outro lado pretendia-se 
gerar junto de eventuais investidores a apetência por parcerias geradoras de fundos para a modalidade. 
 
Efectivamente constata-se, sem se pretender aqui fazer qualquer acusação aos participantes ou aos 
promotores desta estratégia, que os objectivos desejados não foram atingidos. 
 
De facto a relação entre o investimento feito nos últimos anos e os resultados obtidos é desproporcionada e 
situa-se agora num enquadramento económico muito desfavorável que recomenda uma atitude de retracção 
no empenhamento a fazer nesta área. 
 
Entende-se portanto a necessidade de reformular a estratégia da modalidade a médio prazo, contemplando os 
seguintes aspectos: 
 
- Reformular os meios de financiamento da modalidade, com particular ênfase nos custos e receitas da prática 
desportiva nacional e internacional; 
 
- Fomentar a formação de agentes desportivos nas classes mais fragilizadas, treinadores e árbitros. Note-se que 
nesta área tem vindo a ser feito um investimento avultado, em cursos periódicos promovidos pela FPTA mas os 
resultados estão aquém do desejado. Deduz-se que os moldes de vinculo dos participantes à modalidade tem 
de ser reavaliado e existe já a necessidade desse enquadramento por via legal; 
 
- O alargamento do número de praticantes e clubes, tem sido um tema recorrente nos objectivos das várias 
direcções da FPTA e sobre esta matéria entende-se que só será possível evoluir havendo condições de 
estabilidade e de um clima de convivência são e atraente. De facto não é possível investir em acções de 
divulgação da modalidade para mais tarde o candidato a praticante vir a constatar que existe um clima de 
contestação e quezílias permanente; 
 
- Promover utilização dos recursos disponíveis propriedade da Federação e outros, nomeadamente o campo de 
Tiro com Arco do Estádio Nacional em parceria com o IDP. Os moldes de utilização e a actual situação terão de 
ser revista a curto prazo. 
 
Como nota final insistimos no facto que, toda e qualquer actividade promovida pela Federação requer um clima 
de cooperação entre os diversos intervenientes e as atitudes de contestação, sem fundamento e 
principalmente vazias de soluções credíveis, não permitem alcançar os resultados desejados. 
 
Entendemos assim, que a realização de eleições em 2010 permitirá criar as necessárias condições para fazer 
evoluir a modalidade, em número de agentes desportivos e clubes, permitindo a uma nova equipa pôr os seus 
préstimos e o seu trabalho ao serviço da modalidade. 
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CAPÍTULO 2 

Objectivos a atingir e estratégia futura. 

 

Principais objectivos a atingir no ano 2010. 

 
No âmbito desportivo: 
 

- Fomentar a utilização dos espaços disponíveis para prática da modalidade. 
- Reequacionar a percentagem do orçamento total a despender com as para as Selecções Nacionais. 
Para este ponto prevê-se que para 2010 haja, como referido, um reequilibrar no peso relativo das selecções 
nacionais na dinâmica interna da FPTA. 
Este reequilíbrio passará pelas seguintes medidas concretas: 
- Moratória de participação em competições internacionais, reduzindo à partida a eventual participação em 
competições internacionais em 2010 ao Campeonato Europeu de Campo e a Equipa Nacional ao melhor 
arqueiro de cada uma das categorias FITA, reduzindo assim à partida a eventual representação nacional a 4 
arqueiros. 
- Criação dum modelo de avaliação mais rígido e baseado não só em pontuações efectuadas pontualmente, 
mas tomando em conta outros aspecto relevantes ao desempenho do atleta, quer durante as competições 
regulares, quer quando em observação por parte da FPTA. 
- Suspensão da possibilidade dos arqueiros com prestações menos elevadas poderem participar em 
competições, mesmo pagando, caso não cumpram os critérios, tornando-se estes muito mais exigentes do que 
actualmente. 
- Não abertura da participação a qualquer arqueiro que não tenha cumprido totalmente todas as condições pré 
estabelecidas para participar. 
- Implementação duma nova fórmula de cálculo das despesas de funcionamento das Selecções Nacionais e das 
Equipas Nacionais e em que nas comparticipações sejam incluídas as despesas da equipa técnica e os custos de 
funcionamento da estrutura. 
- Criação dum fundo financeiro, mediante receitas a estipular para passar a haver uma base concreta de 
financiamento das Selecções Nacionais. 
 
Outras medidas, indirectamente ligadas: 
- Aposta clara no desenvolvimento de novos talentos e no despontar duma nova geração de arqueiros 
- Reestruturação do modelo de funcionamento da estrutura técnica da FPTA, estando o Treinador Nacional 
mais centrado no trabalho com as camadas jovens, mas sempre numa perspectiva de detecção de talentos 
- Formação e especialização de treinadores que garanta uma maior focagem nas acções a desempenhar. 
- Revisão do modelo competitivo, de forma a ser tornado mais leve e mais flexível, permitindo uma maior 
disponibilidade por parte dos arqueiros para integrarem os trabalhos da Selecção Nacional. 
 
No funcionamento interno: 

Manutenção do enquadramento desportivo e administrativo actualmente existente. 
 
No âmbito associativo: 

Concluir o processo legal de transição para a estrutura prevista nos estatutos aprovados em 2009, tendo como 
objectivo a estabilização das instituições, promovendo deste modo a necessária regularidade que permita fazer 
a concretização dos objectivos preconizados pelo presente Projecto e Orçamento. 
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CAPÍTULO 3  

Corpos sociais da FPTA 

 

Lista de Membros dos Corpos Sociais da Federação Portuguesa de Tiro com Arco  

Mesa da Assembleia Geral  

Presidente José António dos Santos Pereira de Matos 

1º Secretario Maria Margarida Branco Alves Pereira Müller 

2º Secretario Vítor Manuel Santos Ribeiro 

  

Presidente Fernando José Ramalho Prieto Alves 
 
Direcção:  
Vice-Presidente Carlos José Louro Baptista 

Vice-Presidente Fernando Pereira da Silva Coelho 

Director Joaquim Parreira Grosso 

Director  Maria João Loureiro Ribeiro 

Suplente  Domingos Manuel Reis Oliveira Marta 

  

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 Prática Desportiva. 

 

4.1  Organização e Gestão da Federação. 

 
a) Recursos Humanos. 

 
Esta rubrica engloba a totalidade das despesas anuais suportadas com vencimentos e despesas da FPTA 
referentes a recursos humanos para o funcionamento dos serviços administrativos da FPTA.  
 
Em 2010 será mantida a actual estrutura administrativa da FPTA 
 

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 2010 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 médio 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 ao ano de 2009. 
 

Orçamento: Total 900 € 

 
 
Comunicações. 
Esta rubrica engloba os valores a aplicar na comunicação externa seja ela: telefones (Fixo e Moveis), Fax, CTT, 
Internet, e manutenção da Página de Internet. Este valor tem vindo a aumentar progressivamente, 
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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. 
 
O valor estimado baseia-se no valor despendido em anos anteriores. 
 

Orçamento: Total 11.000 € 

 
 
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 4.000 € 

 
 
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. 
 
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. 
 
Esta rubrica inclui igualmente as despesas com o contrato obrigatório com a empresa que prestam os serviços 
legalmente obrigatórios de higiene e segurança no trabalho. 
 

Orçamento: Total 1.000 € 

 
 
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. 
 
Espera-se que eventualmente se possa vir a reduzir de futuro este valor já que com a dispensa do Treinador 
Nacional uma das viaturas não efectuará tantas deslocações. 
 

Orçamento: Total 2. 500 € 

 
 
Quotizações de Filiações. 
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 1.100 € 
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Seguros. 
Esta verba inclui o seguro de viaturas e ocupantes, seguros de pessoal e Direcção em deslocações, seguros 
desportivos e quaisquer outros seguros efectuados pela FPTA. 
 
É imprescindível passar a fazer a cobertura de eventos organizados sob a égide directa da FPTA, deslocações 
dos seus quadros, funcionários, colaboradores ou atletas ao seu serviço, situação que presentemente não se 
encontra sequer coberta, na maioria dos casos por falta de verba. 
 
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 4.000 € 

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

Orçamento: Total  6.500 € 

 
 
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 1.200€  

 
 
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 2.000 € 

 
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. 
 

Orçamento: Total 4.000 € 
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Apoio Jurídico. 
A FPTA continua a ter necessidade de apoio jurídico permanente e conta com a avença de uma jurista. 
 

Orçamento: Total 4.000 € 

 

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

43.000 € 

 
 

c) Provisões. 
 

No passado não era usual considerar a nível orçamental a necessidade de efectuar provisões para pagamentos 
a efectuar, respeitantes a despesas incorridas em anos anteriores. Tal facto originou frequentemente 
dificuldades de tesouraria. 
 
A presente rubrica diz respeito a despesas correspondentes a serviços já total ou parcialmente efectuadas em 
anos anteriores, mas que apenas serão liquidadas em 2010.  
 
Inclui-se o fecho e actualização da rede informática externa, as despesas adicionais incorridas com apoio 
jurídico no processo de alteração dos estatutos e outras despesas de 2009 só liquidadas em 2010. 
 

RightClick   3.000 € 

Apoio Jurídico  1.250 € 

Despesas retroactivas      700 € 

Orçamento: Total 4.950 € 

 
 

Orçamento Total:  Organização e Gestão da Federação:                                                                      61.150€ 

 

4.2 Desenvolvimento da Actividade Desportiva. 

 
Em 2010 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 8 provas Nacionais, 5 Provas 
Elite, e ainda de uma Finalíssima do Campeonato Nacional de Sala (Final Four). 
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Previsão dos recursos a utilizar. 
 

Provas Nacionais            8  x   600 €   4.800 € 

Provas Elite    5 x 2.200 € 11.000 € 

Finalíssima do C. Nacional Final Four Sala    2.000 € 

Orçamento: Total 17.800 € 

 
 

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 número de 
provas efectivamente realizadas pode variar. Prevê-se a possibilidade de realização 10 provas Nacionais, 5 
Provas Elite, e ainda de uma Finalíssima do Campeonato Nacional de Campo. 
 

Previsão dos recursos a utilizar. 
 

Provas Nacionais  10 x   600 €   6.000 € 

Provas Elite   5 x 2.200 € 11.000 € 

Finalíssima do C. Nacional Final Four Campo    2.000 € 

Orçamento: Total 19.000 € 

 

Orçamento Total:  36.800 € 

 
b) Apoios a clubes e agrupamentos de clubes. 

 
Esta rubrica corresponde aos valores dispendidos com as competições locais, que se destinam a clubes dentro 
da mesma área geográfica. 
 

Provas Locais Sala   9x 500 € 4.500 € 

Provas Locais Campo  9x 500 € 4.500 € 

 

Orçamento: Total 9.000 € 

 
A FPTA prevê igualmente a possibilidade de organizar competições específicas de Clubes utilizando o 
regulamento FITA para competição de equipes. 
 

Provas de Clubes de Sala   3.900 € 

Provas de Clubes de Campo  3.900 € 

 

Orçamento: Total 7.800 € 

A FPTA decidiu introduzir em 2010 um novo sistema de apoio financeiro aos clubes, baseado na sua actividade 
competitiva e no número de praticantes federados. 
 
Este apoio será atribuído através da emissão de uma nota de crédito para ser descontada no federamento 
anual dos clubes e federamento de praticantes para a época desportiva de 2011. 
 
Tendo em conta o número de praticantes federados nos diversos clubes e o número de arqueiros que se 
classificaram nos Campeonatos Nacionais em 2009, prevê-se que com base nos números a apurar em 2010 se 
venham a atribuir os seguintes apoios: 
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Apoio referente ao número de arqueiros federados  280 € 

Apoio referente ao número de arqueiros classificados 520 € 

 

Orçamento: Total 800 € 

 
 

Orçamento Total:  17.600 € 

 
c) 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 1.000 € 

 
d) Provisões. 

 
No passado não era usual considerar a nível orçamental a necessidade de efectuar provisões para pagamentos 
a efectuar, respeitantes a despesas incorridas em anos anteriores. Tal facto originou frequentemente 
dificuldades de tesouraria. 
 
A presente rubrica diz respeito a despesas correspondentes a serviços já total ou parcialmente efectuadas em 
anos anteriores, mas que apenas serão liquidadas em 2010.  
 
Inclui-se despesas incorridas pela FPTA no apoio à actividade competitiva, no apoio directo a clubes, 
organizações de provas e subsídios aos clubes para efeitos de arbitragem 
 

Despesas de apoio a arbitragens e clubes  7.650 € 

 
 

Orçamento Total:  63.050 € 

 
 
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.  
 
Este programa visava sobretudo uma primeira abordagem ao Tiro com Arco, procurando a captação de novos 
praticantes, a todos os níveis, seja a via competitiva, seja para a mera prática desportiva da modalidade e ainda 
como forma de mera divulgação da modalidade entre a população em idade escolar.  
 
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. 
 
Até ao presente momento, optou-se por uma estratégia de procurar cooperar com alguns dos clubes  
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Em 2010, a FPTA irá procurar alterar a forma como estas acções se irão desenvolver, procurando integrá-las 
numa perspectiva de experimentação e de divulgação da modalidade. 
 
Irá manter-se e se possível incrementar a interacção sociocultural, numa perspectiva histórica como veículo de 
ligação do Tiro com Arco praticado no passado com a sua prática actual, em todas as suas vertentes.  
 
 

Orçamento do programa: Total 5.000€ 

 
 
4.4  Participação no Congresso da EMAU. 
 
Em 2010 irá realizar-se o congresso da EMAU, em Rovereto, Itália, onde a FPTA se deverá fazer representar por 
um delegado 
 

Orçamento Total 1.650 € 

 

4.5  Programas de Desenvolvimento Desportivo. 

Programa de criação de novos clubes. 
A FPTA prevê para 2010, 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 2010, 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. 
 

Orçamento: Total 2.500 € 

 

Orçamento global  Total 133.350 € 
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CAPÍTULO 5  

Enquadramento técnico. 

Enquadramento Técnico para o Apoio ao Desenvolvimento da Pratica Desportiva. 

 
Director Técnico Nacional.  
A FPTA contratou em 2009 um quadro técnico com profunda experiência da modalidade para exercer funções 
de Director Técnico Nacional. 
 
A com contratação desse colaborador a FPTA conseguiu suprir simultaneamente diversas das suas carências ao 
nível dos recursos humanos, já que o DTN acabou por acumular igualmente funções que caberiam a um Técnico 
Superior de Desporto e a um Responsável pelo Sector da Formação, contratações adicionais de elementos que 
estavam previstas no orçamento de 2009 e que acabaram por não se concretizar. 
 
Ao Director Técnico Nacional que tem como funções principais a coordenação técnica da FPTA, nomeadamente 
em matérias referentes às áreas de Formação, Alto Rendimento e apoio técnico à Direcção, têm ainda sido 
solicitada colaboração na elaboração de regulamentos, documentação e comunicação interna e externa.  
 

Orçamento: Total 28.500 € 

 
 
Técnico Auxiliar.  
A Federação Portuguesa de Tiro com Arco prevê manter a colaboração de um técnico auxiliar que continue a 
dar apoio à realização de diversos programas ou projectos de carácter desportivo. 
 
Este técnico tem funções de apoio desportivo à organização das actividades competitivas nacionais e de 
promoção da FPTA, nomeadamente no apoio à organização de competições, 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. 
 

Orçamento: Total 10.000 € 

 
 
Treinador Nacional. 
A Federação Portuguesa de Tiro com Arco prevê a contratação pontual dum técnico com funções de Treinador 
Nacional, que nos novos moldes de funcionamento das Selecções Nacionais, possa dar apoio nesta área. 
 
As principais funções deste técnico serão a orientação dos estágios, observação e detecção de talentos e 
acompanhamento de actividades pontuais que se organizem com as Selecções Nacionais.  
  

Orçamento: Total 7.000 € 

 
Nota: Os valores apresentados nesta rubrica 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. Estas verbas incluem vencimentos e despesas 
efectuadas ao serviço da FPTA. 

 

Orçamento Total:   45.500 € 
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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. 
 
É igualmente necessário adquirir uma rede de protecção. 
 

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

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 1.000 € 

 
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 1.000 € 

 

Orçamento Total  2.000 € 

 

6.3  Equipamentos de Tiro com Arco para Divulgação. 

 
Para desenvolver a prática da modalidade a FPTA vai em 2010 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. 



FPTA Federação Portuguesa de Tiro com Arco 
Instituição de Utilidade Pública Desportiva  Página 17 de 26 

 

 
 
PROJECTO E ORÇAMENTO 2010 

 

 
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 € 

 

Orçamento: Total 3.450 € 

 

Orçamento global - Apetrechamento Total 18.250 € 
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CAPÍTULO 7 

 Programa de Alta Competição e Selecções Nacionais. 

7.1 Actividades da Selecção Nacional. 

Em 2010 será de prever uma completa reestruturação das Selecções Nacionais. 
 
Os moldes de funcionamento até aqui seguidos não têm dado resultados comprovados e as Selecções 
Nacionais, nomeadamente a de Seniores têm sido factor de instabilidade ao mesmo tempo que tem absorvido 
uma quantidade injustificada de recursos. 
 
Uma das medidas a implementar de imediato será a criação dum tecto máximo referente às despesas com as 
Selecções Nacionais. Esta verba para 2010 será orçamentada no máximo em 10.000 Euros, e nela serão 
incluídas todas as despesas que possam ser imputáveis às Selecções Nacionais. 
 
Caso não se venha a despender, os valores não utilizados reverterão prioritariamente para liquidar despesas já 
efectuadas e ainda não liquidadas. 
 

Orçamento: Total 10.000 € 

 

7.2 Programa de Detecção de Talentos nível II. 

O Programa de Detecção de Talentos Nível II tem por base um trabalho sustentado no desenvolvimento 
desportivo dos atletas filiados dos escalões mais jovens (Juvenis, Cadetes e Juniores) que se encontrem 
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 
pretende organiza regularmente, treinos colectivos com todos os participantes no programa onde participem 
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 € 

 

7.3 Estágios das Selecções Nacionais (Seniores e Jovens) 

Como parte do trabalho de reestruturação das Selecções Nacionais, a FPTA pretende organizar um programa de 
trabalho e observação que permita avaliar e observar um conjunto de arqueiros que possam vir a constituir um futuro 
núcleo duma Selecção Nacional a funcionar em moldes diferentes dos actuais. 
Tal trabalho poderá ser realizado em conjunto ou em separado entre Jovens e Adultos mas prevê-se que seja 
implementado em regime de estágio.  
 

Orçamento:  5.500 € 

 

Orçamento global – Sel. Nacionais Total 20.300 € 
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CAPÍTULO 8  

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 2010 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 elementos que façam parte dos quadros da FPTA, seja de 
funcionários, seja de colaboradores. Esta formação irá incidir sobretudo no aumento da qualificação e em 
matérias onde seja possível obter uma melhoria da prestação nas actividades desempenhadas. 
 
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. 
 
Continua a ser evidente a dificuldade em fazer alguns sectores da modalidade compreenderem a necessidade 
de formação, especialmente em tudo o que se desvie dos conteúdos técnico-desportivos básicos da 
modalidade. 
 
Tal foi evidente com o surgimento de contestação às acções de formação desenvolvidas na área do combate 
aos fenómenos da violência associada ao desporto, matéria que além de não despertar interesse, foi 
considerada inútil, isto apesar da FPTA ter alertado para os compromissos contratuais com o IDP e mesmo para 
a presente situação legal. 
 
Esperemos que em 2010 se consiga iniciar o procedimento de requalificação dos treinadores existentes e o seu 
enquadramento, de acordo com a nova legislação, e embora não esteja previsto neste ano o início dum novo 
ciclo de formação de treinadores, já pelos novos moldes, irão prepara-se as bases para iniciar esse trabalho em 
2011. 
 



FPTA Federação Portuguesa de Tiro com Arco 
Instituição de Utilidade Pública Desportiva  Página 20 de 26 

 

 
 
PROJECTO E ORÇAMENTO 2010 

 

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

 

A FPTA espera concluir em 2010, o processo e formação de treinadores desenvolvido em colaboração com a 
EMAU, com a realização dos últimos módulos de formação. 
 
Estes módulos são respectivamente o Curso de Prevenção de Fenómenos de Violência Associada ao Desporto, o 
Curso de Organização/Participação em Provas e o Momento de formação/avaliação/controle de Treinadores, 
acção de carácter pratico que concluirá a formação. 
 
 
Após completados estes dois módulos, 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. 
 
 

Formação de treinadores     

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   10.800 € 
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8.2  Formação de agentes desportivos internos à estrutura da FPTA.  

A FPTA tem igualmente de investir 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. 
 
 
 

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 13.800 € 
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CAPÍTULO 9 

Cooperação Desportiva e Representação Internacional. 

 
Cooperação Internacional - Espanha. 
 
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. 
 
A realização destas actividades ficará dependente da celebração de um protocolo com a Federação Espanhola 
de Tiro com Arco. 
 
 

Orçamento Total 5.000 € 

 
 

Orçamento global – Coop. Internac. Total 5.000 € 
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CAPÍTULO 10 

Promoção e Divulgação. 

 
Pretende a FPTA investir 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. 
 
É de salientar que, sem prejuízo do uso de outros locais e actividades onde o tiro com arco possa ser 
promovido, poderá ser promovida a actividade no complexo desportivo do Jamor, pela sua acessibilidade em 
colaboração com a entidade gestora. 
 
Estando previstas para 2010 um 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. 
 
 

Orçamento Global:  Total 4.280 € 
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CAPÍTULO 11 

Acções de Fomento da Modalidade. 

 
A FPTA prevê criar em 2010 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, distinta e 
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 6.500 € 

 
 
 

Orçamento Total da Despesa para 2010: 246.980 € 
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CAPÍTULO 12 

Receitas. 

 
Considerações de Carácter Geral. 
 
No capitulo das receitas geradas pela actividade da Federação o facto mais saliente é que a modalidade vive 
numa situação de total dependência de fundos estatais para sobreviver. 
 
Esta dependência cria em alguns espíritos menos avisados a noção que esses apoios são elásticos e utilizáveis a 
bel-prazer da vontade da Direcção. A realidade é bem diferente, o Governo investe na modalidade tendo em 
conta objectivos por si definidos e os executores das políticas de investimento têm, muito justamente, que 
garantir superiormente os retornos dessas importâncias. 
 
Ao longo dos anos temos tido da parte dos responsáveis da tutela uma atitude de clara cooperação e 
compreensão pelas dificuldades de uma Federação com uma representatividade limitada, mas não podemos 
ignorar que a instabilidade, materializada em queixas e lamúrias permanentes, não fundamentadas, geram em 
qualquer caso reticencias por parte dos gestores dessas entidades, que inevitavelmente se reflectem na 
capacidade negocial para investimento na modalidade. 
 
Não é possível contabilizar os custos da instabilidade, mas como referência pode afirmar-se que juntando a 
pesquisa dos factos, elaboração de respostas, deslocações e contactos pagamos, todos uma factura muito 
elevada, para resultados débeis e improdutivos para a modalidade. 
 
Tendo em conta o esforço feito em reduzir as despesas a realidade é que há um limita abaixo do qual não 
poderemos passar, referimo-nos ao facto que não podemos ignorar práticas que são parte integrante da 
modalidade. De facto não será opção poupar na qualidade da prática desportiva. 
 
Importa encarar a realidade dos factos e perceber que há contradições no nosso processo de financiamento e 
que este não será viável no futuro, por um lado não temos garantias de que o Estado vá continuar a manter um 
processo de financiamento e subsidio nos moldes que conhecemos até aqui, por outro lado há que rever as 
receitas da prática desportiva. Esta decisão terá que ser sustentada pela análise fria dos valores em jogo, sem 
recursos a medidas populistas e desculpas de ocasião.  
 
12.1 Receitas de Filiação e Estatais. 
 
a) Federamento e Inscrição Anual. 
 
Tendo em conta a actual situação da FPTA e o esforço a realizar em 2010, é de prever que o número de clubes 
filiados se situe nos 30. Prevê-se igualmente um número de 300 praticantes inscritos. 
 

Clubes 30 x 115 €  3.450 € 

Atletas sub 18 40 x   20 €  800 € 

Atletas Seniores 200 x   25 €  5.000 € 

Treinadores e Técnicos auxiliares 40 x   15 €  600 € 

Novos árbitros 10 x   11 €  110 € 

Seguros Desportivos   290 x  8,5 €  2.465 € 

Cartões de novos inscritos   80 x   11 €  880 € 

Inscrições estágios ou actividades FPTA   3.000 € 

    

Orçamento: Total  16.305 € 
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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  600 € 

Participação em provas do Segmento Elite 450 x  13 € 5.850 € 

Participação em provas do Segmento Nacional - adultos 730 x  11 € 8.030 € 

Participação em provas do Segmento Nacional – infantis 160 x  9 € 1.440 € 

Participação em provas do Segmento Local 80 x  6 € 480 € 

   

Orçamento: Total  16.400 € 

 

Orçamento Total:    32.705 € 

 
12.2 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 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 3.150 € 

 
12.3  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 211.125,00 € 

 

Orçamento Total da Receita para 2010: 246.980,00€ 
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