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INTRODUÇÃO 

 
 

Para 2010, a Direcção da FPTA decidiu introduzir algumas alterações ao novo 
modelo de apresentação do Relatório e Contas iniciado no ano passado. 
 

Embora mantendo-se a necessidade de aligeirar o processo de elaboração do 
Relatório e Contas e de diminuir a quantidade de tempo necessário à sua 

elaboração e à necessidade de evitar os permanentes conflitos de posições sobre 
os factos apresentados, não deixa de ser necessário analisar e referir friamente 
quais os principais problemas da modalidade. 

 
Manteve-se igualmente o objectivo de tornar o presente documento menos denso 

e mais factual e o método de separar o que são situações objectivas, leia-se factos 
e números, das conclusões sobre as mesmas. 
 

Em 2009 efectuaram-se alterações muito significativas aos Estatutos, que por via 
legal introduzem diferenças muito significativas no modo de operar da FPTA 

 
Continuamos fiéis ao princípio de proporcionar aos associados da FPTA plena 
informação sobre os factos ocorridos, mesmo quando esta informação não é do 

agrado de todos ou quando a realidade não é fácil de aceitar e esperamos que a 
facilidade de interpretação e clareza dos factos evite o usual aproveitamento deste 

momento da vida associativa para outros fins. 
 
Os objectivos dos Relatórios e Contas, e deste em particular, são os seguintes: 

 
- Informar sobre as actividades desenvolvidas pela FPTA ao longo do ano anterior. 

 
- Informar sobre a origem das verbas recebidas pela FPTA ao longo do ano 
anterior. 

 
- Informar sobre a aplicação dada pela FPTA ao longo do ano anterior às verbas 

dispendidas. 
 
- Informar sobre o estado geral da modalidade, os índices de prática desportiva e 

competitiva. 
 

- Informar sobre a situação financeira da FPTA, bem como da sua estrutura de 
despesas e receitas. 

 
- Concluir sobre os números, valores e situações ocorridas de forma a melhorar as 
situações futuras. 
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Notas gerais referentes a 2009: 
 

A - Principais factores positivos a realçar: 
- Contratação de DTN. A FPTA decidiu proceder à contratação de um Director 
Técnico Nacional o que lhe permite uma maior consistência no tratamento das 

matérias técnicas e desportivas. Ao mesmo tempo, manteve-se a capacidade de 
intervenção junto das entidades nacionais e internacionais, já que o DTN possui a 

experiência, conhecimentos e perfil adequados ao cumprimento das funções que 
lhe foram e estão atribuídas. 
- Devido à imposição legal de alteração dos estatutos conseguiu-se um raro 

momento de união duma maioria muito significativa de associados, que 
conseguiram ultrapassar algumas tentativas de oposição a este processo por parte 

dum clube que tentou bloquear todo o processo.  
- Continuação da lenta evolução positiva de resultados desportivos a nível nacional 
e o estabelecimento de diversos novos recordes nacionais. 

 
B - A FPTA teve e mantém alguns problemas, alguns dos quais de difícil resolução: 

- Excesso de conflitualidade interna, factor que se agravou de 2008 para 2009. 
- Falta de sentido de comunidade e predominância da defesa por parte dos 
agentes desportivos do interesse individual sobre o colectivo. 

- A pouca aceitação da necessidade de cada utilizador do sistema contribuir 
financeiramente aquando da utilização do mesmo. 

- A falta de compreensão do papel da FPTA enquanto estrutura de prestação de 
serviços aos seus associados e não de instituição providência que os sustente.  
- A necessidade da separação entre a prática desportiva em ambiente de lazer e a 

pratica desportiva com claros objectivos de alto rendimento. Este factor tem-se 
agravado recentemente com um regresso a uma situação de menor separação 

entre as diversas vertentes. 
- Em 2009 agravou-se a situação de a falta de empenho por parte duma parte 

significativa dos arqueiros em seguir as indicações do Treinador Nacional, o que 
provocou um desaproveitamento do trabalho do mesmo. A Direcção da FPTA 
procurou contemporizar, atribuindo mais liberdade e autonomia aos arqueiros o 

que não só não resolveu eventuais problemas, como os agravou. 
- Agravamento da situação de utilização do Campo de Tiro com Arco da FPTA no 

Estádio Nacional, com a passagem das marcações e reservas para o próprio 
Estádio Nacional foi um factor extremamente negativo no desenvolvimento da 
modalidade em 2009, especialmente à medida que se aproximou o final do ano, 

devido à perda de flexibilidade na sua utilização. 
- Apesar do esforço da FPTA na área da formação, esta continua a ser 

relativamente pouco considerada por parte dos associados. 
- Falta de adesão dos clubes à utilização da rede digital pelo que não se 
conseguiram os ganhos de produtividade esperados. 

- Alterações à Lei da Armas que colocam a modalidade à beira do fim e criaram 
um clima de instabilidade que não existia. 

 
C – Situações que foram positivas e que interessa acautelar de futuro: 
- O novo modelo estatutário virá a médio prazo permitir uma melhoria no 

funcionamento interno da FPTA. 
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D – Situações de possível fragilidade futura que convém acautelar. 
- A estrutura financeira da modalidade não permite a captação de praticantes 

desportivos ou clubes, nem a FPTA teve recursos para tal. 
- Em 2009 o financiamento do IDP continuou a não ser suficiente para a plena 
execução do projecto e orçamento, quer pela ausência de possibilidade de 

celebração de contratos programa em diversas áreas, quer pela exiguidade das 
verbas concedidas nos contratos assinados. 

- As receitas geradas internamente pela modalidade continuam igualmente a ser 
insuficientes para complementar o investimento por parte do IDP. 
- Não adequação da estrutura de custos/benefícios específica do segmento 

competitivo às necessidades. A FPTA continua a ter um modelo competitivo que 
no seu global é fortemente subsidiado e deficitário, ou seja, em que o valor pago 

pelos praticantes para participarem numa competição está longe de cobrir os 
custos do investimento da FPTA no sector competitivo, tanto mais que a FPTA tem 
aqui a única área onde se pode e se deveria auto financiar. 

- Exiguidade do número de associados e praticantes o que leva a baixas receitas 
do sector associativo que apenas tangencialmente conseguem comparticipar no 

rácio da receita proveniente do IDP para cobrir os custos de funcionamento 
administrativo da estrutura organizacional da FPTA 
 

 
Notas gerais referentes ao Ciclo Olímpico 2009-2012: 

 
Em 2009 inicia-se um novo Ciclo Olímpico. Mantemos neste documento o 
expressar de algumas conclusões de carácter plurianual: 

 
A - Principais factores positivos a realçar: 

- A FPTA tem hoje a possibilidade de organizar actividades de preparação da 
Selecção Nacional no Campo de Tiro com Arco situado no Estádio Nacional o que 

lhe permite oportunidades de trabalho que não existiam anteriormente.  
- Os técnicos nacionais que hoje colaboram com a FPTA têm uma melhor 
qualificação e experiência de funções o que poderá trazer melhorias futuras no 

funcionamento das Selecções Nacionais a diversos níveis. 
- A FPTA ganhou exposição e credibilidade internacional o que nos permite 

continuar a usufruir desses contactos para o desenvolver de diversas iniciativas. 
- O nível geral de formação, com especial relevância na área dos treinadores e 
também ao nível da arbitragem, é hoje ligeiramente mais evoluído, embora ainda 

seja necessário continuar a expandir o esforço de formação. 
 

B - A FPTA mantém alguns problemas, alguns dos quais de difícil resolução: 
- A evolução, apesar de positiva, continua a ser demasiado lenta. 
- Desportivamente e ao nível dos resultados e pontuações, especialmente a nível 

internacional, existe ainda a necessidade de efectuar uma longa progressão.  
- No plano político internacional da modalidade, Portugal ocupa ainda hoje um 

lugar secundário, situação que a FPTA deverá procurar corrigir. 
- Continua a haver falta de cooperação por parte de algum dos treinadores com 
arqueiros envolvidos nos projectos da FPTA, o que provoca atritos desnecessários 

ao bom funcionamento do sistema. 
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- Verifica-se ainda um claro desaproveitamento pelos clubes das vantagens de 
utilizarem o segmento competitivo local para uma introdução dos seus atletas às 

regras e processos da competição em geral. 
- Apesar de ter havido reformas regulamentares nos últimos anos, algumas até 
um pouco mais profundas, o nosso panorama normativo não está ainda em dia 

com as necessidades actuais. 
 

C – Situações que foram positivas e que interessa acautelar de futuro: 
- Globalmente, o Tiro com Arco é hoje mais competitivo, o que se espera que 
motive os arqueiros para trabalhar. 

- As principais atribuições da FPTA são a organização interna da modalidade, ou 
seja, a regulamentação, controle, acompanhamento e supervisão dos quadros 

competitivos da modalidade dentro do território nacional e a representação do 
nosso país a nível internacional, situação que é necessário manter e desenvolver. 
 

D – Situações de possível fragilidade futura que convém acautelar. 
- Continua a haver grande oposição e resistência a toda e qualquer mudança. 

- O número de praticantes tem-se mantido praticamente constante perto dos 300 
atletas federados, devendo inclusivamente ser criados programas específicos para 
outras formas de adesão à FPTA em sectores fora dos tradicionalmente 

desenvolvidos até aqui. 
- Existem reformas que não foram ainda implementadas e que têm de o ser a 

muito curto prazo, sob pena de continuar a alargar o fosso que nos separa dos 
países mais evoluídos da modalidade, nomeadamente no tocante às provas de 
equipas. 

- O actual modelo de competição colectiva é totalmente inútil, não reflecte a 
presente filosofia de avaliação ao desempenho colectivo mundial e não tem 

qualquer razão de ser. 
- Boicote ou mesmo sabotagem de qualquer tentativa de reforma com a criação 

de dificuldades desnecessárias à modalidade e à estrutura da FPTA e aos seus 
dirigentes, voluntários e benévolos à força da lei, que acabam por ter de perder o 
seu tempo e despender recursos da Federação em situações totalmente inúteis e 

que nada trazem de positivo à modalidade. 
- É necessário implementar uma separação entre os quadros competitivos do 

desporto jovem e do desporto para adultos.  
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CAPÍTULO I 

Membros dos Corpos Sociais da Federação Portuguesa de Tiro com Arco 
 
Tendo em conta as renúncias ao mandato ocorridas em Dezembro de 2008 por 

parte de Guilherme Abrantes, Miguel Moreira e indisponibilidade de Ana Cristina 
Almeida para assumir funções, realizaram-se novas eleições para a Direcção no 

início de 2009, conforme definido nos Estatutos da FPTA. 
 

Titulares dos Órgãos em funções - Quadriénio 2009/2012 

 

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 Carlos José Louro Baptista 

 Fernando Pereira da Silva Coelho 

 Joaquim Parreira Grosso 

 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 
 

No final do ano de 2009 o elemento da Direcção Hugo Miguel Pena do Carmo Silva 
apresentou a renúncia ao seu mandato tendo sido substituído pelo suplente 

correspondente na lista da Direcção. 
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CAPÍTULO II 

 

ESTADO DE DESENVOLVIMENTO EM VÁRIAS ÁREAS 

 

1. Evolução do número de clubes e praticantes. 

 
1.1 Evolução do número de praticantes. 

 
- Em 2008 a FPTA contabilizou 293 praticantes filiados tendo este número sofrido 
uma ligeira redução para 284 em 2009 

 
Conclusões: 

- Em 2009 o número de praticantes federados manteve-se praticamente 
inalterado, próximo dos usuais 300 atletas, tendo ainda assim registado uma 

diminuta redução, menos 9 do que em 2008. 

- Esta redução, configura uma flutuação negativa de 3% no número de 
praticantes.   

- A modalidade continua a ter uma fraca taxa de crescimento do número de 
praticantes, sendo que em regra o número anual de novos praticantes acaba por 

ser aproximadamente igual ao número de pessoas que abandona a modalidade ou 
interrompe a prática. 
- Como forma de fazer crescer o número de praticantes seria necessário os clubes 

existentes aumentarem a sua capacidade de oferta, ou preencherem a capacidade 
existente, captando novos praticantes. Seria igualmente importante procurar 

aumentar a taxa de retenção, para diminuir os abandonos. 
  
 

1.2 Índice de prática competitiva. 
 

- Em 2009 a FPTA contabilizou 1577 participações em provas.  
- Em 2009 a FPTA contabilizou a organização de 21 provas de sala. 
- Em 2009 a FPTA contabilizou a organização de 19 provas de campo. 

- Foram ainda organizadas 3 competições de apuramento para o Campeonato do 
Mundo de campo tendo participado 16 arqueiros, o que perfaz 48 participações, 

trazendo o total anual para 1625, um aumento de 104, em termos totais quando 
comparado com 2008. 
 

Conclusões: 
 

- Em 2009 foram organizadas 43 provas, menos 1 do que em 2008.  
- No global, em 2009 o número de provas for praticamente o mesmo, tendo o 
número de participações em prova diminuído ligeiramente em relação ao ano 

anterior. Esta variação deve-se à ligeira diminuição das participações em provas 
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de sala, cerca de 12%, tendo-se mantido as participações em provas de campo 
constantes, ou aumentado também ligeiramente, se consideradas as participações 

nas provas de apuramento. 
- O número médio de arqueiros em sala, por prova, foi em 2009 de 40 
participantes, diminuindo ligeiramente em relação ao valor verificado em 2008,  

- Curiosamente, sendo Portugal um país com condições climatéricas favoráveis à 
pratica de tiro com arco ao ar livre, a sala continua a ser a modalidade favorita. 

- Em 2009 a média de participantes nas provas de campo cifrou-se em 39. 
Conforme já referido em anos anteriores continua a ser na época de campo que se 
verifica o menor índice de participação competitiva. 

- Globalmente, considera-se que o presente índice de prática competitiva é 
insuficiente. Consideradas as competições regulares, 40 no total e o número de 

participações, 1577, chegamos a dois valores médios: 
- 39 participantes por competição, o que está geralmente abaixo da capacidade de 
oferta instalada, ou seja, em cada competição, tendo em conta a dimensão dos 

campos e pavilhões, o número de participantes poderia ser muito superior, na 
maioria dos casos, pelo menos o dobro. 

- Cruzando o número de participações com o número de arqueiros federados, 
1577 com 284, chegamos à conclusão que, em média, cada arqueiro participa 
anualmente em menos de 6 competições. Tendo em conta o calendário anual e a 

oferta competitiva, considerando o mês de Agosto para férias e o mês de 
Dezembro como de praticamente fecho da época desportiva com a Final Four, 

seria de esperar um mínimo de uma participação mensal em cada um dos 
restantes meses, para um valor médio próximo das 10 competições anuais por 
praticante. 

- Esta análise, puramente baseada em médias globais, poderia ser refinada, 
analisando os dados por cada segmento competitivo, e separando também na 

análise o que é desporto de competição do que é prática competitiva de 
recreação, criando realidades paralelas, adaptadas às necessidades de cada uma 

das tipologias de praticantes.  
 
 

1.3 Evolução do número de Clubes. 
 

- Em 2009 a FPTA contabilizou 27 Clubes filiados.  
 
Conclusões: 

- Em 2009 o número de clubes filiados manteve-se praticamente inalterado face 
ao ano anterior, tendo apenas surgido um novo clube. Infelizmente, o número de 

clubes não tem crescido significativamente ao longo dos anos, apesar dos esforços 
da FPTA em criar programas de enquadramento para criação de clubes e da 
formação de novos treinadores.  

 
O aparecimento de novos clubes dá-se em regra por transferência de técnicos ou 

praticantes de clubes já existentes, e a criação de novos clubes implica muitas 
vezes o fim dos anteriores. 
 

Seria importante implementar um projecto sólido de criação de novos clubes, 
seguindo o actual enquadramento nesta matéria, em que a FPTA liderasse e 

controlasse numa primeira fase o processo de criação e desenvolvimento dos 
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mesmos, já que a sociedade civil não aparenta ao nível do associativismo ter a 
força e iniciativa para que estes despontem de forma autónoma. Infelizmente, a 

FPTA não detém os recursos humanos nem financeiros para implementar tal 
projecto. 

 

2. Implantação espacial. 

2.1 Implantação espacial 

- No geral, mantém-se a situação dos anos anteriores. 

- O Distrito de Lisboa continua a ser o mais representativo, com cerca de 55% dos 

praticantes a nível nacional.  

- Geograficamente, e no tocante a clubes a modalidade continua a centrar-se no 
Distrito de Lisboa. Temos igualmente uma distribuição mínima nos Distritos de 

Faro, Leiria e Setúbal, com alguns praticantes fora destes Distritos, incluindo 
ambas as regiões autónomas.  

- No total a FPTA está presente em 8 dos 20 distritos. 

Conclusões: 

- No Distrito de Lisboa, porventura o único com uma cobertura aceitável, existe 

Tiro com Arco em mais de metade dos concelhos e no concelho de Lisboa esta 
oferta corresponde neste momento minimamente às necessidades. Nos conselhos 

limítrofes, esta cobertura é irregular mas também vai correspondendo às 
necessidades. 

- No entanto, continua a ser algo problemática a situação de alguns dos clubes 

existentes, que, pela sua reduzida dimensão, ou têm dificuldades em se manter, 
ou não conseguem crescer organicamente, ganhando assim uma massa crítica que 

lhes permita sobreviverem mais auto-sustentadamente. 

- Infelizmente, a criação de novos clubes na modalidade tem-se dado quase 
exclusivamente ou pelo abandono de clubes antigos com transferência dos seus 

arqueiros para o novo clube, geralmente por fecho do clube ou secção, o que não 
faz aumentar o número de clubes, já que à criação dum corresponde o fecho do 

outro, ou ao abandono de um arqueiro ou grupo de arqueiros, geralmente por 
divergências internas, com a consequente criação dum novo clube. Esta segunda 
situação, embora acabe por gerar de facto um novo clube, acaba por não se 

reflectir no aumento global de praticantes, já que apenas divide os praticantes 
dum clube por dois e ainda por cima, regra geral, em situação de grande 

proximidade geográfica. 

- A experiência mostra-nos claramente que este método não potencia o 
crescimento da modalidade e que em geral estes movimentos acabam por se 

traduzir em projectos de curta duração ou de sustentabilidade nula ou no mínimo 
duvidosa. 
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- Dada a falta absoluta de vitalidade da modalidade nesta área, seria necessário à 
FPTA criar uma estrutura profissional ou no mínimo semi-profissional que se 

dedicasse à criação e gestão de uma rede de clubes de Tiro com Arco, bem como 
da criação de regulamentação mais extensa e detalhada sobre a matéria 
assegurando o funcionamento regular dos mesmos, pelo menos durante um 

período de transição. Ora não sendo esta a vocação nem constando dos objectivos 
estatutários da FPTA, nem tendo esta fundos ou receitas que permitam seguir este 

caminho, a FPTA não pode nem deve substituir-se à iniciativa privada neste 
capítulo. 

- Efectivamente, a longevidade dos praticantes da modalidade, já que esta pode 

ser praticada até idades muito mais avançadas do que a maioria dos desportos, a 
ausência de benefícios individuais, especialmente financeiros, junto à apatia 

generalizada e falta de iniciativa no nosso país, leva a que não haja uma natural 
evolução dos praticantes para treinadores e posteriormente dirigentes, e em que 
na maioria dos casos estas funções acabem por ser acumuladas, com e em 

prejuízo das 3 funções. 

- Geograficamente, e se excluirmos um envolvimento directo por parte da FPTA na 

criação de novos clubes, o panorama possível será pois o de expansão por 
“divisão celular de proximidade” o que não nos leva a crer a curto prazo em 
grandes alterações ao panorama actual de distribuição da prática da modalidade 

 

3. Evolução de outros agentes desportivos. 

3.1 Treinadores e Técnicos Auxiliares 

- Em 2009 os clubes filiados na FPTA contavam com 41 treinadores ou técnicos 

auxiliares no activo 

- Existe ainda um número indeterminado de “treinadores informais” que quer no 
tocante à existência de relações pessoais, quer por situação de proximidade 

espacial (mesmo clube, mesma cidade, etc.), de uma forma mais continuada ou 
de uma forma puramente pontual acabam por exercer tarefas ou funções técnicas 

ou de treinador, fora da estrutura orgânica, e muitas vezes sem qualquer 
formação. 

Conclusões: 

- Este número corresponde aproximadamente às necessidades actuais dos clubes 
existentes, embora fosse preferível que cada clube pudesse contar com pelo 

menos dois elementos, de forma a garantir uma continuidade em caso de 
impossibilidade de um deles.  

- Seria igualmente desejável que todos os treinadores estivessem devidamente 

qualificados para desempenhar essas funções. 

- A FPTA tem investido grandemente na formação de treinadores embora o nível 

qualitativo geral deva ainda ser considerado baixo. 
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- A maioria dos nossos treinadores continua a não se especializar, acumulando 
muitas vezes com o facto de serem arqueiros e ainda dirigentes, pelo não será 

efectivamente possível estruturar a modalidade em moldes mais apropriados às 
necessidades do séc. XXI, nomeadamente numa perspectiva de busca do alto 
rendimento. 

- Se já em si a não profissionalização, ou pior, a profissionalização encapotada é 
um factor detractor do desenvolvimento, já que não potencia a dedicação em 

moldes mais exclusivos à modalidade nem a necessária transparência e 
posicionamento institucional, a promiscuidade entre funções acaba por ter um 
impacto negativo global, quer na imagem quer no desempenho global, quer do 

próprio, quer dos atletas. 

- A nova legislação que irá enquadrar a actividade de treinador desportivo e a 

necessidade de obtenção da cédula profissional para exercer funções de treinador, 
mesmo que a nível informal e não remunerado, virá do ponto de vista legal trazer 
uma moralização do sistema desportivo nacional e também da nossa modalidade. 

- A FPTA necessitará dum esforço suplementar na requalificação dos seus 
treinadores, nomeadamente ao nível da formação. 

- Os actuais treinadores terão de assumir uma escolha com carácter 
profissionalizante. 

 

3.2 Árbitros e controladores de tempo 

- Em 2009 a FPTA contou com 32 Árbitros e controladores de tempo no activo. 

Conclusões: 

- Este número não corresponde às necessidades actuais, exceptuando a região do 
Açores, onde graças acções de formação anteriores foi possível formar uma 

quantidade de árbitros adequada à necessidade, o que não se aplica ao resto do 
país. 

- Apesar de na área da arbitragem ter havido uma evolução positiva e de terem 
havido melhorias de qualidade devido à formação promovida pela FPTA em anos 

anteriores, será necessário continuar a trabalhar no sentido de promover o 
aumento da quantidade e qualidade dos árbitros.  

- A situação global da arbitragem no Tiro com Arco Português é presentemente 

insatisfatória sob várias perspectivas: 

- É necessário reenquadrar a actividade, já que neste momento esta não é 

considerada como profissional, mas também não é suficientemente atractiva para 
que haja um interesse efectivo por parte de eventuais interessados em seguir 
carreira na arbitragem, quer financeiramente, quer ao nível de estatuto dentro da 

modalidade. 
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- Financeiramente, não existem possibilidades de a tornar mais atractiva pois a 
estrutura financeira do modelo competitivo da FPTA é já largamente deficitário. 

Por outro lado, os clubes demonstram uma profunda resistência a quaisquer 
soluções que impliquem um aumento dos custos. 

- Qualitativamente, a melhoria obtida no passado recente encontra-se ainda 

aquém do desejado e a percepção dos demais agentes desportivos é geralmente 
negativa quanto ao papel e desempenho dos árbitros e ao seu conjunto de 

conhecimentos, quer em aspectos teóricos quer na sua implementação a nível 
prático. 

- Finalmente, não existe, duma forma generalizada, da parte dos árbitros uma 

cultura de qualidade nem a procura da melhoria do seu desempenho, quer por 
falta de estudo e conhecimento da generalidade dos regulamentos em vigor, quer 

por falta de interesse e disponibilidade em aderir ao esforço da FPTA na formação. 

- Como conclusão final, será de referir que um possível caminho na solução deste 
problema assentaria num maior esforço por parte do Conselho de Arbitragem em 

coordenar e desenvolver políticas de desenvolvimento deste sector. 

 

4. Selecções Nacionais. 

 

Foi dentro do âmbito das Selecções Nacionais que se verificaram algumas das 
mais complexas situações vividas em 2009 
 

Este assunto, compreende diversas vertentes: 
 

4.1 Organização Funcional. 
 
- Em 2009, a FPTA voltou a reformular o funcionamento das Selecções Nacionais, 

Grupos de Trabalho e respectiva estrutura técnica. 
 

- A Direcção optou por um sistema mais flexível de acompanhamento técnico por 
parte do Treinador Nacional, Sr. Myung Lee, permitindo que os arqueiros tivessem 
mais liberdade de gerirem o seu treino individual com o objectivo de os 

responsabilizar igualmente pelas suas escolhas. 
 

Conclusões: 
 
O novo modelo de funcionamento não atingiu os objectivos desejados, já que os 

arqueiros interpretaram o novo modelo de funcionamento como uma carta-branca 
para fazerem o que quisessem em todas as situações. 

 
 

4.2 Competições Internacionais 
 
- A FPTA participou no Campeonato do Mundo de Tiro de Campo em Ulsan, Coreia. 
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Conclusões: 
 

- Mantiveram-se no fundamental as condições financeiras de participação nos 
referidos eventos. O actual modelo de financiamento das Selecções nacionais tem 
de ser revisto, já que leva os arqueiros, ao contribuírem financeiramente para o 

sistema, a quererem assumir também o controle decisório do mesmo, situação 
que a FPTA não pode aceitar, já que este controle inclusivamente se encontra 

consagrado na legislação aplicável. 
 
- Entende-se que presentemente, o esforço efectuado pela FPTA em matéria de 

participação em competições internacionais é excessivo, se tidos em conta quer os 
resultados desportivos, quer devido às demais consequências negativas que têm 

vindo a advir dos conflitos resultantes e relacionados com a participação ou 
intenção de participar em competições internacionais. 
 

- Esta matéria foi alvo duma análise profunda por parte da Direcção da FPA, 
podendo ser consultada nos documentos respectivos. 

 

4.3 Situações de conflito relativas às Selecções Nacionais em 2009. 

Em 2009 viveram-se diversas situações de conflito relativas às Selecções 

Nacionais, tendo inclusivamente algumas delas extravasado o âmbito da FPTA: 

- No início de 2009 a FPTA foi confrontada com duas situações de clara ingerência 

nas suas competências específicas e exclusivas de organização das Selecções 
Nacionais e de representatividade de Portugal perante a FITA em Competições 
Internacionais: 

- Uma situação prendeu-se com a exigência por parte do pai do arqueiro Filipe 
Silva em que lhe fosse permitido participar numa competição internacional 

reservada a Selecções Nacionais. 

- A outra refere-se à mesma pretensão por parte do arqueiro Nuno Pombo. 

- Em ambos os casos os referidos procuram ultrapassar e usurpar as 
competências legais e estatutárias da FPTA, que lhe atribuem o exclusivo da 
representatividade do Tiro com Arco nacional perante a FITA num determinado 

conjunto de competições. 

- Também em ambos os casos foram envolvidas entidades externas à FPTA, 

nomeadamente os poderes públicos na tentativa de que estes intercedessem a 
favor dos interesses pessoais dos referidos. 

- Em ambos os casos estas situações foram julgadas improcedentes. 

- Outras situações de conflito prendem-se respectivamente com episódios 
referentes ao Treinador Nacional e à deslocação ao Campeonato do Mundo em 

Ulsan. Estas, encontram-se detalhadas no documento já referido. 

 



 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS DE 2009        Página 15 de 57 

 

Conclusões: 

- É difícil conseguir efectuar uma análise directa da relação entre custos e 

benefícios referentes à deslocação à Coreia. Se por um lado, em sentido lato, as 
deslocações internacionais, além do factor de representatividade nacional, 
serviriam supostamente para motivar os praticantes, quer os que participam, quer 

os que melhorariam as suas prestações com o intuito de o alcançar, a realidade é 
que esta deslocação veio a revelar-se como ficando aquém das expectativas. 

- Verificam-se que os arqueiros nunca estão satisfeitos com as condições que lhes 
são proporcionadas e que a hipótese de poderem participar numa equipa Nacional, 
raramente os motiva. 

- Por outro lado, numa perspectiva meramente desportiva, os resultados não 
podem ser considerados tanto em si como justificando os valores dispendidos pela 

FPTA com a participação num campeonato mundial. 

- Houve repetidas tentativas de ingerência nas competências da FPTA por parte de 
arqueiros ou de elementos dos clubes a que estes pertencem, o que se verificou 

igualmente noutras situações além do Campeonato Mundial. 

- Estas situações terão obrigatoriamente de levar a FPTA a repensar fortemente o 

modelo de funcionamento das Selecções Nacionais, já que se encontra 
comprovado que estas estão longe de conseguir vir a ocupar o papel de motor do 
desenvolvimento do Tiro com Arco em Portugal, o que implicará reduzir e 

reposicionar as prioridades e a afectação de recursos. 

 

4.4 Outros dados relevantes para análise dos factores relacionados com as 
Selecções Nacionais em 2009. 

A FPTA, com base no conjunto de documentos relativos à temática das Selecções 

Nacionais já referido e dado estas matérias terem sido já alvo de uma análise 
aprofundada, entende dever remeter para esse conjunto de documentos uma 

análise mais pormenorizada da situação, em aspectos específicos relacionados 
com as Selecções Nacionais, pelo que não cabe no Relatório e Contas voltar a 

aprofundá-los. 

 

5.   Divulgação da modalidade. 

- Em 2009 manteve-se a política de divulgação e organização de actividades com 
vista ao aumento do número e do interesse dos praticantes na nossa modalidade 

centrada nos clubes. 

- A política da FPTA continuou a centrar-se no apoio eventual a acções realizadas 
pelos clubes ou por entidades que o solicitaram à FPTA. Ainda assim, continuámos 

a recusar diversos pedidos, devido à falta de recursos ou interesse directo para a 
FPTA, nomeadamente quando o objectivo da acção era meramente recreativo, 

sem benefícios futuros directos para a modalidade. 
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- Foi novamente assinado um contrato programa com o IDP de forma a divulgar a 
modalidade junto dos jovens, aproveitando a componente histórica da 

modalidade, tendo havido a adesão e participação de centenas de Jovens. Estas 
acções só foram possíveis com uma estreita colaboração entre o IDP, a FPTA e 
clubes existentes ou em fase de criação.  

- Estas acções foram realizadas sobretudo directamente pela FPTA, e em especial 
em colaboração com o Estádio Nacional. A FPTA disponibilizou apoio técnico e 

material, tendo maioritariamente sido realizadas no nosso campo de tiro com arco  

- Futuramente a FPTA deverá também procurar incentivar outras vertentes de 
divulgação do Tiro com Arco, em áreas não directamente relacionadas com a 

prática desportiva corrente, seja em cooperação com outras entidades seja 
através de desenvolver esforços na área científica, educacional ou cultural quando 

relacionados com o Tiro com Arco. 

 

6. Instalações e Património. 

 

6.1 Sede: 

- Em2009 mantiveram-se todas as dificuldades existentes nesta área. A FPTA 
continua a funcionar nas instalações do Anexo ao Lar Feminino do ISEF. 

- Não houve desenvolvimento parceria com Câmara Municipal de Lisboa no sentido 
de encontrar um espaço onde instalar a nova sede da FPTA. 

 

6.2 Campo: 

- Se por um lado o Campo de Tiro com Arco da FPTA, situado no Estádio Nacional 

é hoje uma realidade, existem hoje problemas que se encontram por resolver.  

- Embora a utilização e gestão do espaço tenham desde sempre sido atribuídas Às 
FPTA, tem havido pressões de entidades externas, essas entidades que em nada 

contribuíram para que o campo se tornasse uma realidade, para se aproveitarem 
da situação e retirar à FPTA a tutela do campo.  

- Neste momento, a utilização do espaço, só se pode fazer com marcação prévia, 
sendo esta gerida pelo Estádio Nacional, o que dificulta a plena utilização do 
campo. 

- O campo permite neste momento a prática aos Federados, especialmente aos da 
zona de Lisboa, e irá futuramente permitir a prática à população em geral.   

 

6.3 Sala: 



 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS DE 2009        Página 17 de 57 

 

- As negociações tidas com o IDP com vista à construção dum espaço polivalente, 
destinado à FPTA que possa servir de sala de tiro, com espaço de arrecadação e 

manutenção de equipamentos e sala de apoio encontram-se numa fase de 
indefinição. 

 

6.4 Centro de Alto Rendimento: 

- Diversas circunstâncias fizeram com que o projecto do Centro de Alto 

Rendimento tenha de ser reequacionado. 

- Neste momento, não existem arqueiros em regime de prática permanente no 
Cento de Alto rendimento. 

 

7. Administração. 

- Do ponto de vista administrativo, continua a ser evidente a dificuldade de alguns 
clubes se adaptarem às exigências actuais do funcionamento do Desporto em 

Portugal.  

- As exigências neste campo por parte das entidades públicas continuam a 
aumentar exponencialmente ao ponto de serem um entrave ao desenvolvimento 

da modalidade, por via do tempo necessário ao desempenho de questões 
burocráticas. 

- A própria estrutura da FPTA continua a ter dificuldade em acompanhar todos os 
processos burocráticos, quer internos quer externos. Tal deve-se não só à 

complexidade dos processos em si, nomeadamente no tocante ao preenchimento 
de formulários a entregar ao IDP como ao facto de as estruturas dirigentes da 
Federações em Portugal continuarem por imperativo legal a ser compostas por 

voluntários e não por profissionais. As condicionantes ao nível do tempo 
dispendido são fundamentais já que apesar das muitas dezenas de horas 

dispendidas mensalmente por alguns dos elementos dos corpos sociais da FPTA, 
ainda assim não é possível dar seguimento a todas as solicitações. 

 

8. Enquadramento Humano (Administrativo e Técnico). 

- Em 2009 manteve-se o enquadramento humano da FPTA foi reforçado com a 

contratação dum Director Técnico Nacional.  

- No sector administrativo, manteve-se o apoio da funcionária da FPTA. 

- No sector técnico-administrativo na área de apoio a provas, manteve-se o apoio 
dum técnico em regime de prestação de serviços. 
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- No sector técnico, manteve-se o apoio dum técnico em regime de prestação de 
serviços, com funções de Seleccionador Nacional e do treinador Nacional de 

nacionalidade Coreana.  

 

9. Quadro Regulamentar.  

- Em 2009 houve alterações regulamentares significativas, tendo sido aprovados 
os novos Estatutos da FPTA. 

- Este processo revelou-se extremamente moroso e complicado, não só pela 
complexidade da tarefa, como por questões políticas internas da modalidade, já 

que se constituiu uma minoria de bloqueio, que tudo tentou fazer para inviabilizar 
ou dificultar esta tarefa. 

- Felizmente, a modalidade soube, num raro momento de união, agrupar-se em 

torno da Direcção e em conjunto ultrapassar esta dificuldade. É de realçar um 
clube, quase sem apoio de outros clubes, consegui atrasar e dificultar todo o 

trabalho, já que detendo um poder de voto pouco superior a 25%, conseguia 
efectivamente impedir a restante totalidade de clubes a aprovar os novos 
estatutos. 

- A Direcção, nas áreas da sua competência tomou algumas decisões relativas ao 
funcionamento da estrutura desportiva.  

- As áreas da Disciplina e da Arbitragem são as que carecem duma revisão mais 
profunda e as que se encontram por rever à mais tempo e são fundamentais ao 
bom funcionamento da FPTA. 

- Já no final do ano, a FPTA procurou iniciar um processo de consultas para 
revisão de alguns dos regulamentos mais desadequados a modalidade, iniciativa 

que sofreu de alguma contestação, pelo movimento de oposição à Direcção e de 
pouco entusiasmo da parte dos restantes clubes. 

- Salienta-se que a modalidade continua a ser demasiadamente conservadora e 

resistente à mudança e tem extrema dificuldade em aceitar qualquer alteração ou 
adaptação a alterações à maneira tradicional de fazer as coisas, mesmo quando 

estas alterações provêm de alterações regulamentares vindas da Federação 
Internacional de Tiro com Arco ou mesmo da própria lei. 
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CAPÍTULO III 

DESCRIÇÃO DO QUADRO DAS ACÇÕES 

 

1. Organização de quadros competitivos nacionais. 

1.1 Provas de Tiro em Sala. 

- Durante o ano de 2009 foram organizadas 21 provas de sala que contaram com 
um total de 835 participações no conjunto de todos os Escalões e Categorias.  

1.2 Provas de Tiro com Arco ao Ar Livre. 

- O Tiro com Arco ao Ar Livre é a disciplina Olímpica. Do calendário de provas 
constaram 19 competições, com 742 participações no conjunto de todos os 
Escalões e Categorias. Realizaram-se ainda 3 provas de apuramento para 

constituição da Equipa Nacional que participou no Campeonato do Mundo, com um 
total de 48 participações 

Conclusões: 

Como é usual, o número de participações nas provas de Tiro com Arco ao Ar Livre 

(campo), modalidade técnica e financeiramente mais exigente, continua a ser 
inferior ao registado nas provas de tiro de sala.  

 

2. Participação em Quadros Competitivos Internacionais. 

- Em 2009 a FPTA participou apenas numa prova internacional, o Campeonato do 

Mundo de Campo, que decorreu em Setembro em Ulsan, Coreia do Sul. 

- Mais uma vez, nesta deslocação foi necessário continuar a aplicar os moldes de 
financiamento comparticipados por parte dos atletas para as deslocações 

internacionais devido à contínua falta de verbas, como forma de poder ter uma 
representação mínima.  

 
- A FPTA optou por reduzir ao mínimo absoluto as deslocações internacionais. 

 
- Realça-se que houve tentativas de alguns arqueiros de ilegitimamente se 
tentarem substituir à FPTA em representação do Tiro com Arco Nacional, com a 

pretensão de participarem autonomamente em competições reservadas 
exclusivamente a Selecções Nacionais, abuso que a FPTA combateu e impediu. 

 

Conclusões:  

- Consultar a documentação já referida anteriormente sobre esta temática. 
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3. Participação de dirigentes e técnicos em actividades promovidas 
por organismos internacionais. 

- O Presidente da FPTA acompanhou a deslocação da Equipas Nacional ao 
Campeonato do Mundo, tendo igualmente participado no Congresso da Federação 

Internacional de Tiro com Arco. Além disso e quando necessário ou oportuno, 
apoiou a Equipa Técnica durante o Campeonato do Mundo. 

- O Director Técnico Nacional participou num curso destinado aos treinadores e 

responsáveis técnicos das federações promovido pela FITA EMAU que decorreu em 
Roma, ao abrigo dos apoios concedidos pelo IDP para formação. 

 

4. Formação. 

 
- Em 2009 a FPTA retomou a contratualização de apoios específicos do IDP à área 

da formação, o que serviu para custear a acção de formação onde participou o 
DTN e para a organização duma acção de Formação sobre o combate aos 
fenómenos da violência associada ao desporto 

 
- Estava previsto realizar-se ainda uma acção de actualização para árbitros, que 

não foi possível realizar, devido à data tardia de confirmação do apoio financeiro 
por parte do IDP. 
 

- Era intenção da FPTA ter realizado outras acções de formação, nomeadamente 
aproveitando o Treinador Nacional, mas tal não se pôde realizar devido ao 

calendário competitivo e posteriormente à falta de adesão dos clubes nas 
actividades em que o Treinador Nacional foi disponibilizado. 
 

- A FPTA iniciou internamente em 2009 o procedimento de requalificação dos 
treinadores existentes, esperando concluir logo no início de 2010 todo o processo 

de atribuição de níveis segundo o historial de formação em que estes 
participaram. 
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CAPÍTULO IV 

APOIOS A CLUBES, PRATICANTES E OUTROS AGENTES 
 

1. Apoios e incentivos a clubes. 

- Em 2009 a FPTA apoiou os clubes das seguintes formas: 

- Cedendo o material necessário à organização de provas pelos clubes.  

- Subsidiando integralmente as despesas realizadas com a arbitragem. 

- Cedendo os alvos necessários à realização das provas. 

- Permitindo a deslocação do material necessário à organização de provas na 

viatura da FPTA. 

- Disponibilizando apoio Técnico aos Clubes que o solicitaram. 

 

Conclusões: 

- Este modelo é insustentável financeiramente. A consequência actual é de que 

toda a actividade desportiva da FPTA se realiza baseada numa subvenção efectiva 
do sistema competitivo, quando, inversamente, este deveria ser uma fonte de 

receita líquida para a FPTA. 

- A FPTA deveria ter nas competições uma fonte de receita suplementar, e não de 
despesa, sendo que, as verbas aí geradas deveriam servir para custear ou 

comparticipar programas de actividade específica, nomeadamente o 
desenvolvimento e divulgação, Selecções Nacionais, detecção e promoção de 

talentos, apoio à formação e desenvolvimento de novos clubes, e finalmente um 
eventual apoio directo a clubes, mediante o desenvolvimento de programas e 
protocolos específicos. 

- Este modelo encontra-se totalmente ultrapassado em termos Europeus. 
Futuramente, será necessário caminhar para um modelo de progressiva 

autonomia dos clubes na organização competitiva. 

- A FPTA disponibilizou ainda os serviços do Treinador Nacional, Sr. Myung Lee, 
aos clubes que para tal se tivessem mostrado interessados, para apoio técnico e 

detecção de talentos, especialmente nos escalões jovens. Este programa não teve 
receptividade pela quase totalidade dos clubes, tendo apenas dois participado 

neste programa, de entre os 27 clubes federados na FPTA. 

 

 



 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS DE 2009        Página 22 de 57 

 

 

2. Apoios a atletas. 

Os apoios a atletas revestiram as seguintes formas: 

- Apoio Técnico. Foi disponibilizado apoio técnico aos atletas integrantes da 

Selecção Nacional e dos Grupos de Trabalho de Alto Rendimento Sénior e de 
Jovens que o solicitaram.  

- Apoio a atletas da Selecção Nacional e ou Grupos de Trabalho. A FPTA 

comparticipou financeiramente nas deslocações de um número significativo de 
praticantes a competições internacionais. 

 

 

3. Apoios a árbitros. 

- Inserido nos apoios a clubes para a organização do quadro competitivo nacional 
a FPTA suportou, através de subsídio a esses mesmos clubes, as despesas 

referentes à deslocação e alimentação dos árbitros.  
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CAPÍTULO V 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

Em 2009, no global, a situação financeira da FPTA deteriorou-se 
significativamente, já que, além da excessiva dependência do financiamento 

público em percentagem do total das receitas e no global e do baixo valor 
absoluto dos valores que a FPTA movimenta, as receitas próprias caíram 
abruptamente. 

Durante 2009, a Federação cumpriu o plano de reorganização financeira 
procedendo à liquidação de dívidas de exercícios anteriores num valor global de 

trinta e dois mil euros (32.000 €) para doze mil euros (12.000 €), ou seja o total 
do valor em dívida teve uma redução de cerca de 62,5%. 

 

 

 

1 – Análise da situação de tesouraria. 

- No tocante a verbas propriamente ditas, a FPTA terminou o ano com 

aproximadamente 160 euros na conta bancária. 

- Transitando para 2010 a FPTA tem a receber de clubes, aproximadamente o 
valor de 6.280 Euros, tendo no entanto de lhes entregar um montante de 12.930 

Euros, ou seja, a FPTA terá em 2010 de liquidar ainda aos clubes um saldo final de 
6650 euros referentes a 2009. 

- A fornecedores diversos, a FPTA terá ainda de liquidar aproximadamente 6850 
Euros. 

- Desta forma, a FPTA transitou o ano com um saldo de valores a pagar, incluindo 
a clubes e fornecedores diversos, aproximadamente no valor de 13.800 Euros. 

Conclusão: 

A FPTA teve em 2009 diversas dificuldades de tesouraria que resultaram na 
impossibilidade de cumprir atempadamente alguns dos compromissos de carácter 

financeiro, ao nível dos pagamentos. Por outro lado, a existência de atrasos nos 
pagamentos à FPTA por parte dos clubes também contribuiu para esta situação, 
sendo responsável por metade do valor em dívida. 

 

2. Análise da estrutura de custos. 

Esta rubrica representa as diversas despesas que a FPTA tem de suportar para 
manter a sua actividade ao longo do ano. 
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- Em 2009 a FPTA, para manter o seu funcionamento necessitou de gastar um 
total de aproximadamente 216.100 Euros 

Dentro deste valor, há em especial a referir o seguinte: 

- Serviços prestados à FPTA: 117.250 Euros 

Como exemplos desta rubrica, salienta-se: 

- Renda, alugueres, conservação, manutenção – 1.633 Euros 

- Comunicações (Correio, Telefone, Fax, Telemóveis, Internet) – 10.163 Euros  

- Combustíveis e transportes – 4.686 Euros 

- Ferramentas e material de escritório – 1.630 Euros 

- Seguros (inclui seguros desportivos) – 2.594 Euros 

- Deslocações, estadias, refeições (total referente a provas internacionais, apoio a 
provas nacionais e funcionamento da FPTA) 45.634 Euros. Salienta-se que só na 

despesa referente ao total dispendido com o campeonato do Mundo na Coreia 
foram gastos 35.992 euros. 
 

- Treinador Nacional – 33.176 Euros. 
 

- Apoios à actividade federativa (Contabilista, Revisor de Contas, Jurista, 

Informático) – 9.204 Euros 
 

- Apoio a provas – 8.950 Euros 
 

- Medalhas e alvos – 3.846 Euros 
 

- Custos com pessoal administrativo e técnico 43.016 Euros 

Dos quais ordenados 25.535 Euros   

Impostos e encargos com pessoal 17.481 Euros 

- Apoios Financeiros directos a clubes: 18.375 Euros 

- Amortizações: 21.769 Euros 

 

Conclusão: 

- A estrutura de despesas tem-se vindo a manter ao logo dos anos. A principal 

dificuldade assenta em, que, não havendo mais receitas, a FPTA não pode 
efectuar o nível de despesa que permitira realizar todas as acções que gostaria. 

- Em 2009 a FPTA conseguiu no geral manter os seus custos globais controlados. 
Como se pode verificar pela informação acima, as despesas de funcionamento são 
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proporcionais e equilibradas para manter em funcionamento uma estrutura com a 
dimensão e com as funções da FPTA. 

- Estando por dentro da realidade do funcionamento e do dia a dia da FPTA, a 
Direcção reitera que atingiu na prática o limite dos cortes possíveis a efectuar na 
despesa, numa perspectiva de manter o funcionamento regular da FPTA. Cortes 

adicionais terão forçosamente de implicar alterações ao modelo de funcionamento.  

 

3.  Análise da estrutura de proveitos. 

Esta rubrica representa as diversas receitas que a FPTA tem ao longo do ano e 

que lhe permitem receber os fundos necessários para manter a sua actividade. 

- Em 2009 a FPTA, para manter o seu funcionamento recebeu um total de 
aproximadamente 173.300 Euros 

- As receitas da FPTA estão divididas em 2 grupos, as receitas internas, 
provenientes da própria modalidade e os subsídios estatais: 

- As receitas provenientes da modalidade são geradas pelos pagamentos que os 
clubes e agentes desportivos fazem à FPTA referentes a federamentos, inscrições 
em programas diversos e a comparticipação recebida referente a provas. Este 

valor rondou em 2009 aproximadamente os 56.900 Euros 

Salienta-se dentro desta verba: 

Receitas ordinárias, fruto da actividade regular da FPTA 

- Federamentos e inscrições – 10.440 Euros 

- Comparticipações referentes a provas - 26.293 Euros  

 

Receitas extraordinárias, fruto actividades pontuais organizadas pela FPTA 

- Grupos de trabalho – 1440 euros 

- Comparticipações Campeonato do Mundo – 15.000 Euros 

- Formação – 1.830 Euros 

- Os subsídios estatais à modalidade rondam os 107.900 Euros. 

 

Conclusão: 

Como se pode verificar, o valor da Receita foi em 2009 muito inferior ao valor da 
despesa. 
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A FPTA continua a funcionar maioritariamente devido aos subsídios recebidos 
pelas entidades públicas, nomeadamente as verbas recebidas do IDP, quer 

directamente, quer enviadas do IDP. 

Se consideradas na totalidade, verifica-se que apenas uma parte das nossas 
receitas, aproximadamente um terço, são geradas internamente na modalidade 

pelos clubes e praticantes. 

No entanto, se considerado o valor total da despesa de 2009, comparado com o 

valor das receitas próprias da FPTA, a modalidade apenas contribui com cerca de 
um quarto. Pouco mais de 25% daquilo que custa.  

 Tendo em consideração que a FPTA contou em 2009 com 284 praticantes 

federados, cada praticante, em média, foi subsidiado pelo estado português no 
valor aproximado de 380 Euros. 

 

4. Análise Global da Situação financeira da FPTA. 

Em 2009, a FPTA procurou não aumentar o volume de despesas em relação a 

anos anteriores, não tendo no entanto conseguido manter o volume das suas 
receitas. 

Continua a haver áreas onde a FPTA é claramente deficitária e não gera receitas 
nem recebe do IDP os valores necessários para as actividades que é necessário ou 
seria desejável desenvolver. 

Do total do valor efectivamente recebido, a maior percentagem, cerca de três 
quartos, continua a ser recebida por conta do subsídio anual do IDP. Os proveitos 

associativos cobrem a quase totalidade do remanescente. A nossa modalidade 
continua a carecer de quaisquer receitas adicionais já que não é um desporto que 
permita quer uma receita de bilheteira, quer a captação de receitas publicitárias 

ou de patrocínios. 

No capítulo das despesas, além das rubricas das Selecções Nacionais, o valor 

continua a dividir-se principalmente em dois itens: o funcionamento da FPTA e o 
apoio a provas e clubes federados, com destaque para as despesas directamente 

imputáveis ao apoio à organização dos Campeonatos Nacionais. 

Continua a ser claramente necessária uma maior repercussão dos custos sobre os 
utilizadores directos do sistema, devido à progressiva diminuição de financiamento 

público à nossa modalidade. 

Conforme facilmente se pode analisar pelas rubricas da despesa, os custos gerais 

da FPTA, quer na sua vertente administrativa quer desportiva, são equilibrados e 
estão ao nível das necessidades de manutenção da estrutura a funcionar ao nosso 
nível e dimensão. 

No entanto, infelizmente, as nossas receitas não permitem aumentar o nosso nível 
de despesa. Não sendo possível ou desejável para o desenvolvimento da 

modalidade efectuar cortes ainda mais radicais nas despesas da FPTA, teremos 
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pois de efectivamente encontrar meios de suprir a escassez de recurso financeiros 
ao nosso dispor, mesmo que tal signifique um maior empenho da parte dos 

diversos agentes desportivos que usufruem do sistema aos seus diversos níveis. 

 
Sobre a situação económica da FPTA importa avaliar o seguinte: 

 
- Houve um esforço consciente e muito significativo no sentido de conseguir em 

2009 efectuar uma contenção nos custos globais da FPTA, para que estes não 
aumentassem em relação a 2008. Este esforço foi conseguido, e resultou 
inclusivamente numa muito ligeira redução total das despesas. No âmbito do 

funcionamento corrente da federação, houve uma redução significativa nas 
despesas correntes de funcionamento administrativo, alteração que permitiu a 

contratação do Director Técnico Nacional sem qualquer aumento da despesa total 
da FPTA. 
 

- O problema principal da FPTA permanece na ausência ou flutuação no valor das 
receitas e não na estrutura efectiva dos custos. 

 
- Julga-se importante referir que estas reduções de custos são o limite efectivo e 
realista a que se pode chegar sem afectar a regularidade de funcionamento da 

Federação já que a estrutura de custos está presentemente equilibrada e foi 
reestruturada em 2009. 

 
Qualquer redução imediata dos custos da FPTA terá de processar-se na estrutura 
financeira presentemente implementada na área desportiva, onde a FPTA continua 

a suportar financeiramente a subsistência de todo o sistema competitivo nacional. 
Em alternativa, será necessário aumentar as receitas provenientes das 

competições. 
 

- Note-se também que não foram feitos cortes nos subsídios e outros apoios 
dados pela FPTA aos seus associados. 
 

Falamos especificamente dos apoios concedidos para que seja possível a 
realização das competições nos actuais modos. Contrariamente ao que sucede na 

maioria dos países, em que as Federações respectivas não suportam custos 
referentes à realização das competições e também contrariamente às indicações 
recebidas por parte do Presidente do IDP, a FPTA continua a não ter nas provas 

uma fonte de receita, mas sim uma fonte de despesa. 
 

A FPTA, entre outros e não contando com os bens e serviços cujos custos 
indirectos foram suportados financeiramente pela FPTA, em detrimento dos 
clubes, subsidiou directamente os clubes organizadores de competições no 

montante de 18.375 Euros.   
 

A breve trecho, a FPTA terá de normalizar esta situação reformulando os moldes 
em que as competições são financiadas. 
 

Esta reformulação poderá passar por diversos tipos de soluções, implicando uma 
transferência de responsabilidades organizativas para os clubes organizadores, 
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incluindo, por exemplo e entre outras, a necessidade destes terem os seus 
próprios bastidores e demais material de campo para organização de competições. 

 
De qualquer forma, a FPTA deverá manter a capacidade de, mediante aluguer, 
poder permitir aos clubes que não queiram ou não possam deter os 

equipamentos, de ainda assim terem acesso aos equipamentos que lhes permitam 
organizar uma competição. 

 
Por outro lado, outra das fontes de despesa, as arbitragens, terão igualmente de 
passar a ser assumidas integralmente pelos clubes organizadores, enquanto 

prestação de serviços, ou através da possibilidade desta tarefa passar a ser 
desempenhada voluntariamente. 

 
Finalmente, do lado da receita, a FPTA poderá manter a actual forma de 
financiamento, recebendo uma parte do valor das inscrições, ou, em alternativa, 

passando a cobrar um valor fixo pela possibilidade de atribuição do direito de 
realizar uma competição oficial. 

 
O valor global das receitas próprias em 2009 não difere substancialmente do que 
foi recebido em 2008, no entanto aqui estão englobados 15 mil euros referentes a 

uma receita extraordinária, referente às comparticipações pela participação no 
Campeonato do Mundo. Se consideradas apenas as receitas correntes, 

provenientes da actividade desportiva regular, há a salientar que houve na 
realidade um decréscimo de 15 mil euros nessas receitas ou seja houve um 
decréscimo real de cerca de 26% nas receitas provenientes da actividade 

desportiva regular. 
 

Em 2009 estas receitas desportivas correntes sofreram com diversas situações 
ocorridas, que levaram a que esta quebra efectiva. Independentemente dos 

factores que o originaram, sobretudo provocadas por questões políticas, a FPTA 
não poderá continuar a sobreviver no longo prazo contando que o desinvestimento 
daqueles directamente interessados na modalidade, os seus praticantes, seja 

coberto por terceiros. 
 

Salienta-se que a diminuição da participação nas provas do Segmento Nacional, a 
fraca adesão ao segmento de Elite e a fraca adesão aos programas organizados 
pela FPTA, nomeadamente no tocante a grupos de trabalhos, que implicou 

inclusivo o seu cancelamento, foram os factores mais determinantes para esta 
quebra de receitas desportivas correntes. 

 
A exiguidade de receitas próprias há muito está identificada como a principal 
causa das dificuldades financeiras da FPTA. 

 
O actual modelo em que a FPTA financia substancialmente a prática da 

modalidade limita severamente o seu desenvolvimento, bloqueando qualquer 
crescimento do número de praticantes.  
Tal como não é expectável que terceiros, fora da FPTA, sejam eles entidades 

públicas ou privadas, paguem para que a modalidade se mantenha, não pode ser 
expectável que dentro da FPTA, os custos não sejam pelo menos cobertos pelos 

utilizadores dos serviços prestados. 
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- No mesmo período os subsídios atribuídos à FPTA, maioritariamente oriundos do 

IDP, foram reduzidos de cento e cinquenta e cinco mil euros (155m€) em 2008, 
para cento e seis mil euros em 2009 (106m€), numa quebra da ordem dos trinta e 
dois por cento (32%). 

 
Não é previsível que as opções políticas governamentais se invertam, e que o 

Desporto em geral e o Tiro com Arco em particular possam passar a subsistir 
através duma injecção artificial e contínua de dinheiros públicos, como, todos os 
indícios apontam para que progressivamente se altere o ainda vigente modelo de 

subvenção à actividade global das Federações Desportivas, para um modelo em 
que apenas eventos muito específicos e localizados, quer no tempo, quer no 

espaço, possam vir a ser apoiados, e ainda assim mediante a justificação da 
necessidade de apoio, entrega de projectos detalhados de candidatura a verbas e 
acompanhamento por parte do IDP do decorrer do projecto e controle dos gastos, 

e, mesmo assim, nunca sendo estes em nenhuma circunstância financiados na 
totalidade, mas apenas comparticipados em percentagens relativamente baixas. 

 

Tendo em conta este cenário de desinvestimento público, cabe à modalidade 
reorganizar-se na busca de novos modelos de financiamento, que permitam 

encontrar soluções que garantam a sua sobrevivência. 
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CAPÍTULO VI 

Conclusões Finais 

Para efeitos de conclusões finais elegeram-se os seguintes factores, 

considerados determinantes para a situação actual da FPTA; 

Factores externos; 

A situação económica do país, agravada e patente em 2009, tem forçado 
várias instituições, nomeadamente a administração autárquica, a reduzir, 

protelar ou suspender comparticipações e subsídios na área do desporto 

existentes no passado. 

Esta situação produz atrasos em pagamentos encadeados, patentes em 

situações de frequentes insuficiências de tesouraria dos associados e por 
arrastamento da Federação. 

Em 31 de Dezembro de 2008 foi publicada legislação referente ao regime 
jurídico das federações desportivas e sobre o quadro legal do exercício da 

actividade de treinador. 

Esta alteração do quadro legal, mais óbvio e de efeitos imediatos no caso 

do regime jurídico das federações desportivas teve um efeito marcante na 
vivência da FPTA, sem prejuízo dos seus aspectos positivos mas sem 

dúvida absorveu recursos temporais e sobretudo humanos, com um 
processo negocial difícil, conflituoso e demorado. 

Por último o IDP, nosso principal patrocinador, do qual dependemos em 
mais de oitenta por cento do orçamento da federação, tem vindo a reduzir 

as verbas desse apoio o que é compreensível na situação económica do 

país.  

Factores internos da modalidade; 

A modalidade vive um permanente ambiente de conflito, promovido por 
alguns associados, felizmente poucos, mas ainda assim suficientemente 

activos para erodirem a vontade e o ânimo de dirigentes e restantes 
agentes desportivos. 

Esta cultura de exigência de direitos sem contrapartida nos deveres e 
activa colaboração de alguns compromete qualquer solução para as 

efectiva promoção e desenvolvimento da modalidade. 

Neste contexto de conflitualidade, vemos assuntos que poderiam ser 

resolvidos à luz do interesse colectivo, arrastarem-se de forma interminável 
com argumentação espúria e por norma terminando com a constatação da 

inutilidade dos conflitos provocados. 
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Os recursos financeiros próprios são em grande parte oriundos da 
organização do quadro competitivo nacional, sobre o qual já há alguns 

anos, sucessivamente se vêm alertando os associados para a sua clara 
deficiência, isto é a organização das provas dá um prejuízo avultado. No 

entanto é igualmente sabido que os associados, devido aos recursos que 
auferem pela promoção das provas (subsídios à arbitragem, bastidores, 

alvos e prémios) recusam qualquer alteração a este quadro. 

Por outro lado os praticantes recusam de forma sistemática aceitar o 

pagamento do preço efectivo da actividade, permanecendo obstinadamente 

fixados num sistema insustentável de preços subsidiados. 

No plano da participação internacional foi organizada a ida ao Campeonato 

do Mundo em Ulsan, Coreia, sendo mantida a regra de comparticipação dos 
arqueiros em regime misto, entre os que tendo obtido resultados 

superiores foram com as despesas totalmente pagas pela FPTA e os que 
não tendo atingido determinados valores pagaram parte dessas despesas. 

Verifica-se que este modelo não atinge os resultados pretendidos, 
nomeadamente a motivação de outros atletas e assim aumentar o número 

de praticantes e o esforço financeiro suportado nesta medida, pela 
Federação, é incomportável. 

No âmbito da estrutura administrativa, constata-se que ela é insuficiente 
para as solicitações permanentes com especial relevo para as burocracias 

exigidas actualmente, acresce a ausência de redundância na secretaria o 
que em situação de ausência provoca atrasos e demoras. 

Cabe ainda referir que a FPTA não dispõe de reserva financeiras passíveis 

de fazer face a eventuais períodos de carência. 

Importa assim em linhas gerais rever todo o sistema de recursos gerados 

no âmbito no quadro competitivo nacional, o processo de apoio à 
modalidade, participação de Equipas Nacionais em competições no 

estrangeiro e acautelar futuras modificações que o poder público decida 
fazer sobre o apoio ao Tiro com Arco. 
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QUADRO 1 – “NÚMERO DE PRATICANTES COM SEGURO DESPORTIVO QUE PARTICIPAM NO QUADRO COMPETITIVO OFICIAL”  

Ano de 2009 

Distritos 
até 

Juniore

s Masc 

até 
Juniores 

Fem 

Juniores 
Masc 

Juniores 
Fem 

Seniores 
Masc 

Seniores 
Fem 

Veterano
s Masc 

Veterano
s Fem 

Total 
Masc 

Total 
Fem 

TOTA
L 

Aveiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Braga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bragança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Castelo Branco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coimbra 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 6 

Évora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Faro 7 5 1 1 16 8 2 1 26 15 41 

Guarda 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Leiria 10 3 3 1 5 1 2 0 20 5 25 

Lisboa 30 9 11 1 66 23 13 2 120 35 155 

Portalegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Porto 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 

Santarém 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Setúbal 2 0 0 0 8 0 0 0 10 0 10 

Viana do Castelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vila Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Viseu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Açores 9 4 1 0 8 2 3 0 21 6 27 

Madeira 0 0 0 0 11 5 1 0 12 5 17 

TOTAL 58 21 16 3 122 40 21 3 217 67 284 
Notas:  
1 - Caso a organização desportiva obedeça a outra distribuição (regiões, zonas ou outra), deverá a Federação adequar o quadro. 
2 – Os dados constantes neste Quadro devem estar em conformidade com o número de praticantes indicados na(s) Declaração(ões) da(s) Seguradora(s) 

solicitada na alínea d) do ponto 8 deste documento. 
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QUADRO 2 – “IMPLANTAÇÃO GEOGRÁFICA DA MODALIDADE NO PAÍS” ANO 2009 
 

Distritos Praticantes(*) Clubes 
Associações 
Regionais 

Aveiro    

Beja    

Braga    

Bragança    

Castelo Branco    

Coimbra 6 1  

Évora    

Faro 41 2  

Guarda 1   

Leiria 25 3  

Lisboa 155 13  

Portalegre    

Porto 2 1  

Santarém    

Setúbal 10 2  

Viana do Castelo    

Vila Real    

Viseu    

Açores 27 4  

Madeira 17 1  

TOTAL 284 27  
 (*) Dados respeitantes ao TOTAL do Quadro 1 
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QUADRO 3  – “PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES OBTIDAS EM CAMPEONATOS DO MUNDO, CAMPEONATOS DA EUROPA 
E OUTRAS COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS DE RECONHECIDO MÉRITO” ANO 2009 

 

Praticante(s) 
Escalão 

Etário 

Prova / 

disciplina 
Designação e período da Competição 

N.º 

Países 

N.º de Praticantes Classif. 

na 
competição 

na 
disciplina  

   Campeonato do Mundo de Campo 
Ulsan, Coreia, 1-9 de Setembro 2009  

    

Ana Gutierrez Sénior CS Compound Idem 37 409 83 69º 

Leonor Lourenço Sénior CS Compound Idem 37 409 83 70º 

Liliana Cardoso Sénior CS Compound Idem 37 409 83 74º 

Victor Hugo Ferreira Sénior CH Compound Idem 48 409 113 53º 

João Nobre Sénior CH Compound Idem 48 409 113 85º 

Nuno Pombo Sénior RH Recurvo Idem 47 409 116 67º 

Domingos Vaquinhas Sénior RH Recurvo Idem 47 409 116 86º 

Marco Rosa Sénior RH Recurvo Idem 47 409 116 97º 

Maria João Ribeiro Sénior RS Recurvo Idem 42 409 97 96º 

Sofia Silva Sénior RS Recurvo Idem 42 409 97 97º 
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QUADRO 4 – “DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA” 
DADOS RELATIVOS AO ANO 2009 

  

FUNCIONAMENTO E ACTIVIDADES DAS FEDERAÇÕES 
 

 

1. Nº Competições organizadas 

 

1.1 Nacionais (nº provas)  35  

 

1.2 Regionais (nº provas)  8  

 

 

2. Nº Árbitros e Juízes em actividade 

 

2.1 Categoria Internacional  0  

 

2.2 Categoria Nacional  19  

 

2.3 Outras Categorias   13  

 

3. Nº Associações / Delegações regionais 

 

3.1 Associações e/ou Delegações Regionais  0  

 

 

4. Despesas de funcionamento (administrativo e desportivo)  - Fornecimentos e 

Serviços  

 

4.1 Despesas de administração e funcionamento 

desportivo nacional 

 48.082,48*  

* inclui despesas com o funcionamento interno da FPTA e com a 

actividade desportiva nacional, excluindo as despesa de 35.992,28 

referente à deslocação ao Campeonato do Mundo na Coreia e 

33.176,40 referente à remuneração do Treinador Nacional. 

 

5. Custos com participação externa de clubes 

 

5.1 Apoio à participação de clubes em competições 

europeias (em euros) 

 0  

 

 

6. Praticantes nas actividades regulares 

 

6.1 Nº total de praticantes com licença desportiva   284  

 

6.2 Taxa média de crescimento de praticantes nos 

últimos 4 anos (%) 

 -3%  

Nº total de 

praticantes em:  
2006 - 293 2007 - 301 2008 - 293 
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7. Participação feminina e escalões jovens nos quadros competitivos 

 

7.1   Nº de praticantes femininas  67  

 

7.2   Nº de praticantes dos escalões juniores  19  

 

7.3   Nº de praticantes dos escalões inferiores a juniores  79  

 

 

8. Potencial de crescimento da modalidade 

 

8.1   Nº treinadores em actividade  41  

 

8.2   Nº Clubes com praticantes em actividade regular  27  

 

 

9. Cumprimento de obrigações contratuais com o IDP 

 

9.1   Nº de acções desenvolvidas no âmbito do controlo 

anti-dopagem 

 2  

 

9.2   Nº de acções desenvolvidas no âmbito do controlo 

da violência associada ao desporto 

  

1 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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QUADRO 5 – “ALTA COMPETIÇÃO E SELECÇÕES NACIONAIS” 
DADOS RELATIVOS AO ANO 2009 

 

QUALIFICAÇÃO DE PRATICANTES 
 

 

1. Qualificação de Praticantes com Estatuto 

 

1.1   Registados com Estatuto   1  

 

1.2   Nº de praticantes 

registados em 
2006 - 0 2007 - 0 2008 - 1 

 

 

2. Qualificação de Praticantes em Percurso 

 

2.1   Registados em Percurso  1  

 

2.2   Nº de praticantes 

registados em 
2006 - 0 2007 - 0 2008 - 1 

 

 

 

RESULTADOS DESPORTIVOS 
 

 

3. Competições dos escalões absolutos (masc. e fem.) 

 

3.1 Campeonatos do Mundo 

Nº medalhas até 

3º lugar  

0 Nº classificações 

até 8º 

0 Nº classificações 

até 16º 

0 

 

3.2 Campeonatos da Europa 

Nº medalhas até 

3º lugar  

0 Nº classificações 

até 8º 

0 Nº classificações 

até 16º 

0 

 

3.3 Torneios internacionais de mérito reconhecido 

Nº medalhas até 

3º lugar  

0 Nº classificações 

até 8º 

0 Nº classificações 

até 16º 

0 

 

4. Competições do escalão júnior / esperanças 

 

4.1 Campeonatos do Mundo 

Nº medalhas até 

3º lugar  

0 Nº classificações 

até 8º 

0 Nº classificações 

até 16º 

0 

 

4.2 Campeonatos da Europa 

Nº medalhas até 

3º lugar  

0 Nº classificações 

até 8º 

0 Nº classificações 

até 16º 

0 

 

4.3 Torneios internacionais de mérito reconhecido (com mais de 10 países 

participantes) 

Nº medalhas até 

3º lugar  

0 Nº classificações 

até 8º 

0 Nº classificações 

até 16º 

0 
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QUALIDADE DO SISTEMA DE APOIO À ALTA 
COMPETIÇÃO 

 

 

5. Actividade regular 

 

5.1   Programa de Selecções Regionais nos escalões 

absolutos (Sim/Não) 

 Não  

 

5.2   Programa de Selecções Regionais nos restantes 

escalões (Sim/Não) 

 Não  

 

6. Existência de programa operacional para detecção de talentos 

 

6.1   Escalões juniores (Sim/Não)  Sim  

 

6.2   Escalões inferiores a juniores (Sim/Não)  Sim  

 

 

7. Apoio às Selecções Nacionais do escalão absoluto 

 

7.1   Nº de momentos de estágio / concentração   3*  

* Os arqueiros abrangidos pelo Programa de Selecções Nacionais  

treinaram em regime de acompanhamento pelo Treinador Nacional  

além dos dias referidos. 

 

7.2   Nº dias realizados em regime de estágio / 

concentração 

 6*  

* Os arqueiros abrangidos pelo Programa de Selecções Nacionais  

treinaram em regime de acompanhamento pelo Treinador Nacional 

além dos dias referidos. 

 

7.3   Nº Eventos internacionais realizados em Portugal   0  

 

7.4   Nº Eventos realizados em Portugal sem delegações 

estrangeiras 

 3*  

* Foram realizadas 3 competições extraordinárias apenas para 

apuramento e constituição da Equipa Nacional a deslocar ao 

Campeonato do Mundo. 

 

7.5   Nº Participações das selecções nacionais em 

eventos no estrangeiro 

 1  

 

 

8. Apoio às Selecções Nacionais dos escalões juniores e inferiores 

 

8.1   Nº de momentos de estágio / concentração   0  

 

8.2   Nº dias realizados em regime de estágio / 

concentração 

 0  

 

8.3   Nº Eventos internacionais realizados em Portugal   0  
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8.4   Nº Eventos realizados em Portugal sem delegações 

estrangeiras 

 0  

 

8.5   Nº Participações das selecções nacionais em 

eventos no estrangeiro 

 0  

 

 
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO  

 

 

 

9. Apoio às selecções nacionais dos escalões absolutos 

 

9.1   Nº praticantes envolvidos (total)  16  

 

9.2   Nº técnicos desportivos envolvidos (treinadores)  2  

 

9.3   Nº técnicos de saúde envolvidos (médicos, 

enfermeiros, etc.) 

 0  

 

9.4   Nº Outros técnicos envolvidos (psicólogos, etc.)  0  

 

9.5   Nº de clubes com praticantes envolvidos  6  

 

9.6   Nº centros de treino utilizados (próprios ou 

alugados) 

 1  

 

9.7   Programa de acompanhamento técnico-científico - 

I&D (Sim/Não) 

 Não  

 

9.8   Nº de treinadores a tempo inteiro  1  

 

9.9 Custos com bolsas mensais de apoio a praticantes 

(em euros, anual) 

 0  

 

9.10 Existência de regulamento específico de Alta 

Competição (Sim/Não) 

 Sim  

 

9.11 Seguro desportivo específico de Alta 

Competição (Sim/Não) 

 Não  

 

 

10. Apoio às selecções nacionais dos escalões juniores e inferiores 

 

10.1 Nº praticantes envolvidos (total)  1  

 

10.2 Nº técnicos desportivos envolvidos 

(treinadores) 

 1  

 

10.3 Nº técnicos de saúde envolvidos (médicos, 

enfermeiros, etc.) 

 0  
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10.4 Nº Outros técnicos envolvidos (psicólogos, 

etc.) 

 0  

 

10.5 Nº de clubes com praticantes envolvidos  1  

 

10.6 Nº centros de treino utilizados (próprios ou 

alugados) 

 1  

 

10.7 Custos globais com a preparação (em euros)  0*  

* Verba já incluída nos seniores 

 

10.8 Programa de acompanhamento técnico-

científico - I&D (Sim/Não) 

 Não  

 

10.9 Nº de treinadores a tempo inteiro  0*  

* Sendo o Treinador Nacional o mesmo, já se encontra referido nos seniores. 

 

10.10 Custos com bolsas mensais de apoio a 

praticantes (em euros, anual) 

 0  

 

10.11 Existência de regulamento específico Alta 

Competição (Sim/Não) 

 Sim  

 

10.12 Seguro desportivo específico de Alta 

Competição (Sim/Não) 

 Não  

 

 

 

FINANCIAMENTO 
 

 

 

11. Apoio às selecções nacionais dos escalões absolutos 

 

11.1 Custos com pessoal administrativo exclusivo 

para este programa 

 0  

 

11.2 Custos com pessoal técnico exclusivo para 

este programa 

 33.176,40  

* exclusivamente com remunerações e viagem de regresso, não se 

encontram contabilizadas despesas de alojamento, alimentação e 

transporte. 

** Não se contabilizam as despesas com o Director Técnico 

Nacional, visto não ser exclusivo a este programa. 

 

11.3 Custos com apetrechamento exclusivo para 

este programa 

 0   

 

11.4 Custos com utilização de instalações (aluguer, 

manutenção, etc.) 

 0  

 

11.5 Custos com deslocações, estadias e 

alimentação 

 35.992,28  
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11.6 Custos com incentivos/bolsas (praticantes, 

treinadores, clubes, etc.) 

 0  

 

11.7 Custos com apoio médico e medicamentos  0  

 

11.8 Custos com seguros desportivos específicos 

de Alta Competição 

 0  

 

11.9 Custos globais com a preparação (Alta 

Competição e Selecções Nac.) 

 69.168,68*  

* Não se encontram incluídas despesas correntes tidas com as 

selecções nacionais ao nível de despesas associadas ao Treinador 

Nacional nem a deslocações internas, comunicações, expediente, 

custos administrativos nem custos associados ao Departamento 

Técnico ou a serviços prestados nem outros custos com o demais 

pessoal da FPTA em tarefas imputáveis à Selecção Nacional, sendo 

estas contabilizadas no funcionamento regular da FPTA.   

 

 
 
 

 
QUADRO 6 – ENQUADRAMENTO HUMANO ANO 2009 

 
ÁREA NOME FUNÇÃO DOMÍNIO DE INTERVENÇÃO 

 
SECRETARIA 

 
CARLA OLIVEIRA ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRAÇÃO 
ATENDIMENTO 
EXPEDIENTE 

 
TÉCNICA 

 
CARLOS FREITAS DIRECTOR TÉCNICO NACIONAL COORDENAÇÃO E APOIO TÉCNICO 

 
TÉCNICA 

 
MYUNG LEE TREINADOR NACIONAL APOIO ÀS SELECÇÕES NACIONAIS 

 
TÉCNICA 

 
ARMINDO CERA TÉCNICO  

APOIO À ORGANIZAÇÃO DE 
PROVAS 
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QUADRO 7 –ACTIVIDADE COMPETITIVA - ANO 2009 

CAMPEONATO NACIONAL – TIRO EM SALA E AR LIVRE  

SALA 2009 

Data Local Organização Participantes 
18/1 V R S António  NJVRSA 13 

25/1 Tavira CVT 20 

01/2 C. Rainha MVD 89 

08/2 Sacavém SGS 93 

11/2 (local) Açores CDTSM 12         

15/2 C. Rainha ACC 56 

22/2 Queluz RSC 77 

13/9 Stª Iria CPCD 34 

20/9 (elite) Tavira CVT 21        

27/9 Azambuja GDA 64 

04/10 (elite) Azambuja GDA 26        

11/10 (local) Açores CDTSM 9          

18/10 (elite) Stª Iria CPCD 27   

25/10 Açores CDTSM 10   

01/11 (local) Queluz RSC 46 

08/11 (elite) Alverca FCA 25 

15/11 Lisboa FCT-UNT 78 

21/11 (local) Caldas da Rainha MVD 10 

22/11 (elite) Caldas MVD 24         

29/11 Alverca FCA 77 

13/12 FINAL FOUR FPTA 24 

TOTAL 21 PROVAS 835 
 

AR LIVRE 2009 

Data Local Organização Participantes 
01/3 Stª Iria CPCD 19       

15/3 (elite) Tavira  CVT 29      

22/3 V. R. S. António NJVRSA 20     

29/3 Queluz RSC 74     

05/4 (elite) Caldas da Rainha MVD 34    

19/4 Açores CDTSM 11 

26/4 (elite) V R S António NJVRSA 23 

10/5 (local) Queluz RSC 63 

17/5 Queluz GCQ 82 

24/5 (local) Açores CDTSM 12 

31/5 (elite) Alverca FCA 33 

07/6 (local) Vários locais CDTSM / CPCD 36 

14/6 Azambuja GDA 75 

21/6 Tavira CVT 35 

28/6 (elite) Alverca FCA 29 

05/7  C. Rainha MVD 70 

12/7  Alverca FCA 74 

26/7 FINAL FOUR FPTA 23 

1-9-23/5 Apuramento/Ulsan FPTA 48 

    

TOTAL 22 PROVAS 790 
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CONTAS DO EXERCÍCIO 2009 
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