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CAPÍTULO 1  
Introdução 
 

1.1 Introdução 

 

2011, terá de ser um ano de Relançamento da modalidade, estando resolvida a mudança do regime jurídico imposto pelo 

DL 248-B/2008, para quem sinta a responsabilidade de assumir a direcção da modalidade.  

 

Em boa verdade a nova equipa dirigente a eleger tem muito facilitadas a suas tarefas uma vez que o processo de transição 

imposto pelo DL 248-B/2008 está concluído e as tarefas impostas no 248-A/2008, relativo a treinadores, está em dia e 

progride ao ritmo planeado de acordo com o calendário definido pelo IDP. 

 

O PO agora apresentado reflecte as prioridades da FPTA, que a próxima equipa poderá alterar mediante os mecanismos 

estatutários em vigor, sendo certo que se trata de uma perspectiva do ponto de vista daqueles que asseguraram o 

funcionamento durante este período de transição que nunca será demais lembrar as dificuldades que encontraram e 

souberam, embora com erros ultrapassar. 

 

Como é sabido esta equipa não se recandidatou no acto eleitoral agendado para Dezembro último, não tendo sido 

apresentada qualquer candidatura. Esta posição será mantida, serão marcadas novas eleições e será assegurado o 

funcionamento da FPTA até ser eleita nova direcção sendo assumida igualmente a transição para a nova gestão a eleger. 

Recebemos repetitivos emails de escárnio e maldizer. Foram feitas constantes exigências e acusações de todo o tipo. Fomos 

submetidos a um permanente bombardeamento com o objectivo conseguido de nos desgastar.  

 

Assistimos ao abandono progressivo da modalidade pelos que até agora tinham vindo a contribuir voluntariamente para 

ocupar lugares nos corpos sociais, devido ao clima constante de conflitos sempre desnecessários. Este sintoma revela o 

efeito perverso da exclusão em vez da manutenção dos valores da modalidade e não existe a agregação de novos valores 

que dêem o seu contributo e valorizem a comunidade. Considera-se oportuno, sobre este assunto, deixar aqui duas 

perguntas:  

- “Quantos dos actuais ou dos antigos dirigentes se voluntariaram para se recandidatarem aos Órgãos Federativos da 

FPTA?” 

- “Onde estão os pretensos “salvadores da modalidade” e que projectos concretos apresentaram?” 

 

 

1.2 Desafios futuros 

 

Consideramos que o futuro da modalidade passa antes de mais pela motivação e alteração de comportamento dos agentes 

desportivos da modalidade que têm de encarar a FPTA e em particular os seus dirigentes como elementos necessários e 

úteis, não como meros executores de vontades individuais para satisfazer apetites pontuais ou de obter vantagens para 

atingirem os seus objectivos pessoais.  

 

Urge perceber que para se poder praticar tiro com arco, é necessário pagar os recursos despendidos na organização das 

competições a nível nacional. A competição em Portugal é apenas possível dentro de um quadro regulamentado pelo 

estado, que não subsidia a totalidade dos custos, cabendo aos seus agentes suportar uma parte cada vez maior desses 

montantes.  

 

E não só no tocante às competições, em todas as outras áreas da vida federativa, a FPTA tem de encontrar os recursos 

próprios para fazer face às suas responsabilidades, comparticipando os custos parcialmente suportados pelo IDP. Deixar de 

o fazer significa perder a fatia de financiamento correspondente, talvez para sempre. 
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Um dos principais problemas com que a modalidade se defronta resulta de conflitos internos, sempre motivados por 

interesses pessoais, em que os seus mentores são totalmente incapazes de atender às necessidades globais da modalidade 

e desconhecem qualquer tipo de negociação.  

 

Durante os anos de 2009 e 2010, assistimos de tudo, desde imposições para redução de custos de inscrições para 

favorecimento de um arqueiro alegadamente beneficiário do facto de estar federado no estrangeiro em vez de na FPTA, a 

arqueiros que quiseram individualmente substituírem-se à FPTA na representação de Portugal, até à anulação de provas do 

campeonato nacional, com a enigmática frase “por não estarem reunidas condições”, passando pelo aliciamento de clubes 

para não se candidatarem à organização de provas do CN. 

 

Estes comportamentos apenas revelam uma atitude doentia de quem não se governa nem se deixa governar. 

Existe a necessidade imediata de criação de valor acrescentado na actividade da FPTA, e não será possível manter o modelo 

de subsídios à competição nacional, isto é, no mínimo esta tem de ser auto-sustentada e será inevitável a curto prazo que 

comece a produzir recursos. De facto os recursos afectos à competição regular esgotam meios que deveriam ser dedicados 

a outras actividades, nomeadamente para a divulgação e formação. 

 

 

1.3 Esforços a empreender: 

 

A FPTA será obrigada a promover o esforço de completar o plano nacional de formação de treinadores, devido à sua 

imposição legal, por via do DL 248-A/2008. Esta acção é imposta pela tutela e controlada pelo IDP, trata-se de um assunto 

em que o Estado dá particular importância sendo certo que irá exercer mudanças muito significativas na vivência dos 

treinadores, nomeadamente irá terminar com os “espontâneos” obrigando ao registo e formação destes agentes 

desportivos. Prevê-se para tal o aparecimento de acções de fiscalização ao nível de provas e de locais de treino, prevê-se 

que estas medidas irão ser impostas aos incumpridores com pesadas multas a cobrar pelas entidades fiscalizadores, pelo 

que o caminho correcto, como se viu noutras situações, será alinhar as nossas políticas pelo que está determinado pela 

tutela. 

 

Internamente os comportamentos têm de mudar, de facto não é possível manter um clima constante de conflito, baseado 

em afirmações de alegados direitos e ausência permanente das obrigações que nos impõe a adesão voluntária a uma 

instituição. 

 

Parece-nos claro o que vem expresso no preambulo do DL 248-B/2008 “O que se pretende é estimular a participação dos 

interessados nos trabalhos das assembleias-gerais, fomentar a presença e a discussão dos intervenientes e incentivar a 

construção de consensos entre os diferentes sectores das modalidades desportivas.”, acrescenta-se que esta modalidade 

está deficitária de valores de participação voluntária na actividade social, entendendo os críticos que as Direcções servem 

apenas para satisfazer as suas agendas pessoais e para ser a afrontadas permanentemente escusando-se da obrigação de 

participar ou apresentar soluções. 

 

No âmbito dos recursos financeiros, entende-se que sendo estes limitados e neste momento particular de recessão 

económica, terá de haver a coragem de alterar a sua distribuição. 

 

Assim, há que reconhecer o que há muito vem a ser dito sobre os apoios à competição nacional que é deficitária para a 

FPTA e torná-la no mínimo equilibrada, sendo no entanto desejável que as provas oficiais sejam fonte de receita para a 

Federação como acontece noutras modalidades. 

 

Este objectivo a ser alcançado, permitirá afectar recursos para o que se entende serem áreas de intervenção prioritárias, 

como a formação de treinadores e investimento na detecção de novos praticantes. 
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1.4 Instrumentos 

 

O modelo de apoio à competição Nacional tem de ser alterado, pondo fim à situação deficitária que há largos anos diversas 

Direcções têm vindo a apontar, quer por escrito nos Relatórios e Contas da FPTA, quer nas Assembleias-Gerais. 

Esta situação é igualmente referida ao mais alto nível do IDP que entende que o modelo competitivo deve ser gerador de 

receita para as restantes actividades da Federação, tendo sido afirmado em relação a esta situação que o modelo de apoio 

às provas de tiro com arco estava invertido. 

 

Assim prevê-se terminar com os apoios financeiros e materiais afectos à Competição Nacional de modo a equilibrar 

financeiramente esta actividade, este assunto foi objecto de estudo detalhado e ponderado. As medidas daí resultantes 

serão apresentadas oportunamente, sem prejuízo da necessidade dos associados ao organizarem provas terem de recorrer 

a outros apoios para sustentação da actividade. 

 

Note-se que a divulgação da modalidade em áreas que não têm sido exploradas requer que o praticante encontre um 

ambiente estável e atraente que o mantenha em actividade e não aquilo a que assistimos que é a constante maledicência e 

conflitos inúteis. 

 

É imperioso optimizar a qualificação dos recursos humanos e aproveitar ao máximo sobretudo aqueles que mais podem 

trazer à modalidade, em vez de os procurar afastar. 

 

 

1.5 Acções a levar a cabo 

 

Completar o novo modelo de formação (está a ser bem feito e é um marco que perdurará para o futuro), adaptando-o às 

necessidades de desenvolvimento da modalidade, embora tal objectivo venha a ser sempre condicionado pelo poder 

político, tendo em conta o seu enquadramento legal em desenvolvimento pelo IDP/SEJD. 

 

Retomar o desenvolvimento e reestruturação da SN, embora de uma forma muito mais controlada e com absoluta 

contenção de custos, garantindo absolutamente que a SN não seja instrumentalizada por arqueiros ou clubes para fins 

políticos dentro da modalidade. 

 

Relançar os campeonatos nacionais e a prática desportiva, em moldes de sustentabilidade financeira e valorizando-a 

nomeadamente no que diz respeito à sua actualização, como seria o caso da criação de um verdadeiro campeonato de 

equipas. 

 

 

1.6 Conclusão 

 

Esta Direcção, bem ou mal fez o melhor que pode e que a deixaram fazer. Repetimos que não iremos continuar ao leme 

deste navio. Esperamos que rapidamente quem tudo fez nesse sentido possa assumir agora as suas responsabilidades. 

 

Concluímos relembrando que com a apresentação do presente PO esta equipa pretende assegurar o funcionamento da 

FPTA e sobretudo garantir a continuidade do financiamento estatal à modalidade. Os próximos Órgãos Federativos, têm à 

sua disposição os instrumentos para o alterarem se assim entenderem após a sua eleição.  
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CAPÍTULO 2  
Objectivos a atingir e estratégia futura 
 
 
Tendo em conta que em 2011 será um ano de transição e novos Órgãos Federativos irão tomar posse os objectivos a atingir 

espelham o que será a actividade da actual equipa até à passagem de testemunho e aquilo que seria o programa desta 

Direcção em caso de continuidade. 

 

A próxima equipa poderá, se entender, alterar o presente Projecto e Orçamento ou apresentar um novo documento na 

totalidade que espelhe o seu programa para a modalidade. 

 

 

2.1 Principais objectivos a atingir no ano 2011. 

No âmbito desportivo: 

 

- Fomentar a utilização dos espaços disponíveis para prática da modalidade. 

- Criação dum novo tipo de federamento para arqueiros que procurem praticar Tiro com Arco numa vertente menos 

competitiva, mas ainda assim, sob a égide da FPTA. 

- Manter sob controlo o orçamento total a despender com as Selecções Nacionais. 

Para este ponto prevê-se que para 2011 se mantenha um menor peso relativo às Selecções Nacionais na dinâmica 

financeira interna da FPTA. 

Este reequilíbrio passará pela manutenção das seguintes medidas concretas: 

- Moratória de participação em competições internacionais, reduzindo à partida a eventual participação em competições 

internacionais em 2011 ao Campeonato do Mundo de Campo. O acesso à Equipa Nacional será permitido apenas aos 

melhores arqueiros de cada uma das categorias FITA, reduzindo assim à partida a eventual representação nacional. Na 

melhor das hipóteses prevê-se deslocação de 4 a 6 arqueiros.  

- Manutenção do 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. 

- Manutenção da suspensão da possibilidade dos arqueiros com prestações menos elevadas poderem participar em 

competições, mesmo pagando, caso não cumpram os critérios, mantendo-se estes com um grau de exigência elevado. 

- Não abertura da participação a qualquer arqueiro que não tenha cumprido totalmente todas as condições pré 

estabelecidas para participar e que não aceite trabalhar segundo o modelo federativo e seguindo as instruções da FPTA. 

- 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 no desenvolvimento de novos talentos e no despontar duma nova geração de arqueiros. 

- Formação e especialização de treinadores que garanta uma maior focagem nas acções a desempenharem. 

 

No funcionamento interno: 

- Manutenção do enquadramento desportivo e administrativo actualmente existente. 

- Alteração do método de financiamento do modelo desportivo. 

- Manter o ímpeto de recuperação do atraso verificado em 2011. 

- Melhorar o funcionamento interno da estrutura da FPTA. 

 

No âmbito associativo: 

- Assegurar o processo eleitoral e transição para os novos Órgãos Federativos. 

- Garantir o cumprimento escrupuloso da transição para o novo modelo de Formação. 
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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 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 
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CAPÍTULO 4  
Desenvolvimento da Prática Desportiva 
 

 

4.1 Organização e Gestão da Federação. 

 
 
a) Recursos Humanos. 

 
Esta rubrica engloba os valores anuais suportados com vencimentos referentes a recursos humanos para assegurar o 
funcionamento dos serviços administrativos da FPTA.  
 
Em 2011 será mantida a actual estrutura administrativa da FPTA com um/a funcionário/a a contratar em substituição da 
funcionária que se desvinculou da FPTA em 2010. 
 

Orçamento: Total 7.800 € 

 
 
b) Impostos, segurança social e encargos com recursos Humanos. 

 
Esta rubrica engloba a totalidade das despesas anuais suportadas adicionalmente aos vencimentos que a FPTA tem a 
obrigação legal de suportar enquanto entidade empregadora, nomeadamente, contribuições para a segurança social e 
subsídios de refeição, férias e natal, referentes a recursos humanos para o funcionamento dos serviços administrativos da 
FPTA.  
 
Em 2011 será mantida a actual estrutura administrativa da FPTA. 
 

Orçamento: Total 4.850 € 

 
 
 
c) 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, actos eleitorais, 
reuniões de Clubes e de outras reuniões.  
 
Durante o ano de 2011 continuará a ser necessário realizar diversas Assembleias Gerais e actos eleitorais. 
 
Prevemos a organização de 2 Assembleias Ordinárias, 2 Extraordinárias e 4 reuniões ou actos eleitorais, a um custo médio 
de 50 Euros por evento. 
 

Orçamento: Total 400 € 

 
 
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 2010. 
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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.  
 
Apesar dos esforços da FPTA nesse sentido, não tem sido possível reduzir significativamente os custos com comunicações. 
 
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 1.180 € 

 
 
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 até ao 
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 900 € 

 
 
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. 
 
Este valor irá reduzir-se em 2011 fruto da dispensa do Treinador Nacional pelo que uma das viaturas não efectuará tantas 
deslocações e pela reformulação do transporte de bastidores. 
 

Orçamento: Total 1.850 € 

 
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.  
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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 530 € 

 
 
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 1.800 € 

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

Orçamento: Total 5.600 € 

 
 
Actualização de programa de Gestão, Facturação e Contabilidade e despesas de manutenção do servidor. 
 
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 do programa. 
 
É necessário também efectuar contrato de manutenção do servidor e da extranet da FPTA.  
 

Orçamento: Total 770 € 

 
 
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 700 € 
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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 2.100 € 

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

Orçamento: Total 3.600 € 

 

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

31.330 € 

 

É de salientar que a actual Direcção tem feito um esforço enorme de controlo absoluto das despesas de funcionamento da 
FPTA. 

Esta poupança implica um esforço considerável de efectuar uma poupança permanentemente em todas as áreas onde tal 
seja possível. 

Desta forma tem sido possível à FPTA garantir o seu funcionamento, incluindo os Recursos Humanos e as Selecções 
Nacionais e ainda suportar o elevado prejuízo com o sector competitivo. 

Para 2011 prevê-se uma diminuição das despesas em relação a anos anteriores. 

Orçamento Global (Organização e Gestão da Federação) 43.980€ 

 

4.2 Desenvolvimento da Actividade Desportiva. 

Em 2011 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. 
 
Em comparação com anos anteriores procurou diminuir-se o número de competições com o objectivo de aumentar o 
número de participantes por prova, reduzindo os custos suportados pelo clube organizador. 
 
No entanto, tendo em consideração a potencial redução de interesse em organizar provas, dado os novos moldes de 
financiamento assegurarem um lucro inferior aos clubes, a FPTA poderá ser obrigada a alterar os moldes de realização dos 
Campeonatos Nacionais se não houver número suficiente de clubes interessados na organização de provas. 
 

a) Organização de Quadros Competitivos Nacionais. 
 
A FPTA organiza anualmente 2 Campeonatos Nacionais, nas seguintes disciplinas: 

- Provas do Campeonato Nacional de Tiro em Sala. 
- 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 de cada ano civil.  
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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 6 provas Nacionais, 5 Provas Elite, e ainda de 
uma Finalíssima do Campeonato Nacional de Sala (Final Four). 
 

 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 6 provas Nacionais, 5 Provas Elite, e ainda de 
uma Finalíssima do Campeonato Nacional de Campo. 
 

b)  Apoios à actividade competitiva Nacional 

Em 2011 a FPTA irá procurar reduzir drasticamente os prejuízos com a actividade competitiva, tentando que os valores 
dispendidos se aproximem dos valores da receita da FPTA. 
 
A FPTA manterá a responsabilidade pela organização das Final Four, mesmo que mantenha a possibilidade de as continuar a 
realizar em parceria com clubes. 
 
Mantém-se igualmente a necessidade de assumir diversas despesas fixas da FPTA com a organização dos Campeonatos 
Nacionais, como é a questão dos prémios.  
 

Orçamento Total 4.000 € 

 
 

c) 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. 
 
Prevê-se igualmente a possibilidade de organização de provas com regulamento FITA. 
 

Orçamento  500 € 

 
A FPTA decidiu introduzir em 2010 um novo sistema de apoio financeiro aos clubes, que para 2011 se manterá, baseado 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 2010, prevê-se que com base nos números a apurar em 2011 se venham a atribuir os seguintes 
apoios: 
 

Apoio referente ao número de arqueiros federados  280 € 

Apoio referente ao número de arqueiros classificados 520 € 

 

Orçamento Total 1.300 € 
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d) Provas de apuramento para as Selecções Nacionais. 
 
A FPTA prevê igualmente a possibilidade de organizar duas competições específicas para constituição das Selecções 
Nacionais, utilizando um regulamento especial. 
 

Orçamento Total 500 € 

 
 

e) 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 prática 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 2.000 € 

 

Orçamento Total (Desenvolvimento da Actividade Desportiva) 7.800 € 

 

 

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  
 
Em 2011, 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 FITA. 

Em 2011 irá realizar-se o congresso da FITA, em Turim, Itália, onde a FPTA se deverá fazer representar por um delegado. 
 

Orçamento Total 1.450€ 
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4.5 Programas de Desenvolvimento Desportivo. 

Programa de criação de novos clubes. 

A FPTA prevê para 2011, dar continuidade ao programa de apoio à formação de novos clubes. 
 
Este programa tem em vista potenciar o facto de a 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 2011, 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 irá preparar e 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 1.000 € 

 

Orçamento Global Total 59.230€ 
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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. 
Com a 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. 
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.  
Cabe ainda ao Director Técnico Nacional elaborar e acompanhar o Plano Nacional de Formação em especial na preparação 
e organização do novo modelo de certificação de treinadores e respectivos conteúdos dos programas de formação. 
Esta rubrica engloba os valores anuais suportados com vencimentos.  
 

Orçamento Total 18.000 € 

 
Esta rubrica engloba a totalidade das despesas anuais suportadas adicionalmente aos vencimentos que a FPTA tem a 
obrigação legal de suportar enquanto entidade empregadora, nomeadamente, contribuições para a segurança social e 
subsídios de refeição, férias e natal. 
 

Orçamento Total 8.900 € 

 

Técnico Auxiliar.  

A Federação Portuguesa de Tiro com Arco prevê manter a colaboração de um técnico auxiliar para a realização de tarefas e 
actividades relacionadas com 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 5.000 € 

 

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 3.000€ 

 

Orçamento Global 34.900 € 
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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. 
 
Será necessário efectuar a manutenção dos equipamentos propriedade da FPTA, nomeadamente, bastidores 
 

Orçamento Total 2.200€ 

 

6.2 Apetrechamento Desportivo para apoio à Alta Competição e Arbitragem. 

De 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.  
 
É necessário adquirir vestuário e efectuar a gravação dos nomes no mesmo, o que obriga à aquisição de equipamentos.  
 

Orçamento Total 400 € 

 
De 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 500€ 

 

Orçamento Total 900€ 

 

Orçamento Global - Apetrechamento Total 3.100 € 
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CAPÍTULO 7 
Programa de Alta Competição e Selecções Nacionais 

 

7.1 Actividades da Selecção Nacional. 

Em 2011 a FPTA manterá um apertado controle sobre os custos das Selecções Nacionais para evitar os gastos excessivos dos 
anos anteriores. 
 
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. 
 
Irá manter-se o tecto máximo referente às despesas com as Selecções Nacionais. Esta verba para 2011 será orçamentada no 
máximo em 8.400 Euros, e nela serão incluídas todas as despesas que possam ser imputáveis às Selecções Nacionais, não 
incluindo o apoio técnico do Treinador Nacional, já orçamentado na rubrica de recursos humanos. 
 
Prevê-se a participação no Campeonato do Mundo, Turim, Itália com um máximo de 4 a 6 arqueiros e 2 elementos da 
equipa técnica. 
 

Orçamento Total 8.000€ 

 
Prevê-se a realização de diversos treinos conjuntos ou estágios da Selecção Nacional, que poderão incorrer em despesas 
necessárias à preparação da deslocação. 
 

Orçamento Total 400€ 

 

7.2 Detecção de talentos. 

Como parte do trabalho de reestruturação das Selecções Nacionais, a FPTA pretende organizar uma actividade pontual de 
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. Prevê-se que sejam realizadas duas 
acções neste sentido.  
 

Orçamento 900€ 

 

Orçamento global – Selecções Nacionais Total 9.300€ 
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CAPÍTULO 8 
Formação de Recursos Humanos 

 

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

Toda a estrutura de formação da FPTA sofreu profundas alterações com a implementação do DL 248-A. 
 
Em 2011 a FPTA irá manter o estrito acompanhamento que tem dado ao processo de adaptação à nova legislação. 
 
Será igualmente necessário rever os moldes de organização das acções de formação. 
 
A FPTA irá tentar concluir os módulos restantes do curso de treinadores em aberto, ainda pelo modelo antigo. 
 
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 
prático que concluirá esta formação. 
 
Após completados estes 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, a treinador de nível 1. 
 
Concluído este procedimento, será dado início ao novo modelo de formação. 
 
Espera-se que ainda em 2011 se possa dar início a um novo curso de treinadores de nível 1, já pelo novo modelo.  
 
Na área da arbitragem será necessário realizar uma acção de formação de Controladores de Tiro (Cronometristas). 
 
Será igualmente necessário, como já referido, organizar uma acção de formação e actualização de árbitros.  
 
Continua a existir uma grande lacuna no 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, já que cada clube tem a curto prazo de certificar um elemento dos seus 
quadros enquanto responsável de segurança. 
 
Continua a ser necessário implementar formação na área de organização, participação e gestão de competições. 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 € 

Momento de formação/avaliação/controle de Treinadores - Acção pratica 3.000 € 
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Acção de formação de Cronometristas 500 € 

Acção de actualização/formação de árbitros 1.000 € 

Documentação Técnica 1.500 € 

Orçamento Total 10.800 € 

 

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 ritmo 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 externa 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. 
 
Tendo em conta a circunstância de se tratar de ano de realização do Campeonato do Mundo, é intenção da FPTA reatar os 
contactos com a Federação Espanhola de Tiro com Arco e realizar um programa de preparação conjunta para o referido 
campeonato. 
 
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 Global – Cooperação Internacional Total 3.600 € 

 
 

 
 
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. 
 

Orçamento Global Total 1.300 € 
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CAPÍTULO 11 
Acções de Fomento da Modalidade 

 
 
A FPTA prevê criar em 2011 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 prática 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 prática do tiro 
com arco e finalmente numa competição em moldes adequados à prática 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 Global Total 2.100 € 

 

Orçamento Total da Despesa para 2010 127.330 € 
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CAPÍTULO 12  
Receitas 
 
 
Considerações de Carácter Geral. 
 
Em 2011 A FPTA irá forçosamente efectuar a correcção financeira que há muito se impunha, nomeadamente no sector 
competitivo. 
 
Apesar de há muito todos saberem que as receitas geradas pela actividade da Federação, em especial no tocante à 
organização de provas, não são suficientes para cobrir as despesas, neste momento é evidente que tal desequilíbrio afecta a 
sobrevivência da FPTA  
 
É evidente que a modalidade não pode continuar a viver numa situação de total dependência de fundos estatais para 
assegurar essa mesma sobrevivência. A Direcção tem sido criticada cada vez que toma uma medida no sentido de colmatar 
essa deficiência, tendo igualmente sido fortemente criticada na última Assembleia Geral por não o fazer. 
 
Por outro lado, existe quem tenha tentado passar a imagem profundamente distorcida que as despesas de funcionamento 
da estrutura da federação, incluindo no presente a existência dum Departamento Técnico e no passado o Treinador 
Nacional Coreano, passando pelas comunicações ou despesas de deslocação em representação da Direcção são as causas 
dos prejuízos FPTA. 
 
Nada podia estar mais longe da verdade pois a maior parte dos prejuízos centram-se na falta de receitas com o sector 
competitivo, já que os praticantes apenas pagam cerca de metade dos custos reais da organização duma prova, pagando a 
FPTA a outra metade através de subsídio aos organizadores.  
 
Desta forma, é na falta de receitas para cobrir os custos da FPTA com os apoios à organização de competições, e nos custos 
de amortização dos equipamentos de suporte às provas propriedade da FPTA que se encontra o problema. 
 
Com as medidas a implementar em 2011, pretende-se que esta situação mesmo que não possa ser totalmente corrigida, 
seja pelo menos fortemente atenuada 
 
O Tiro com Arco tem pouca expressão na nossa cultura, no entanto tem sido entendido pela tutela haver lugar para 
investimento nesta modalidade olímpica. Porém o agravamento das restrições financeiras não garantem de modo nenhum 
a continuidade dos subsídios para a modalidade, esta situação devia gerar nos interessados, praticantes e outros agentes, 
uma atitude que evidenciasse o interesse e a vitalidade dessa prática, de modo a garantir aos gestores e á tutela a boa 
aplicação desses fundos públicos. 
 
Apesar da compreensão e cooperação, por parte da tutela, para com uma Federação de uma modalidade com baixa 
representatividade, não podemos deixar de reconhecer que os constantes conflitos e talvez pior o evidente desinteresse 
pela participação associativa vai dar argumentos aos decisores no momento da atribuição de verbas para investimento na 
modalidade, para que tenham a consciência tranquila se quiserem reduzir de forma drástica os subsídios. 
 
Tendo em conta o esforço feito em reduzir as despesas a realidade é que há um limite 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. 
 
Os que estão genuinamente interessados na continuidade desta modalidade percebem que o modelo de preços subsidiados 
tem um fim anunciado e cada vez mais a regra do “utilizador pagador” vai ser imposta e que terá de haver uma mudança de 
atitude de todos nós no sentido de negociar consensos para o bem comum, sabendo que todas as quezílias a que assistimos 
foram inúteis mas afastam as pessoas da modalidade. 

 

12.1 Receitas de Filiação e comparticipação. 

a) Federamento e Inscrição Anual. 

 
Em 2010 o número de clubes e arqueiros federados sofreu um decréscimo, quer por via da instabilidade vivida, quer por via 
da situação económica vivida em Portugal. 
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Tendo em conta a actual situação do país, da FPTA e o esforço a realizar em 2011, é de prever que o número de clubes 
filiados se situe nos 25. Prevê-se igualmente um número de 250 praticantes federados. 
 
Com o novo sistema de inscrições no campeonato nacional, é de prever um total combinado de cerca de 300 inscrições 
entre sala e campo. 
 

Federamentos de Clubes 25 x 115 € 2.875 € 

Federamentos de Arqueiros 250 x 10 € 2.500 € 

Inscrições de adultos nos Campeonatos Nacionais 250 x 10 € 2.500 € 

Inscrições de infantis nos Campeonatos Nacionais 50 x 8€    400 € 

Treinadores e Técnicos auxiliares 40 x 15 €    600 € 

Novos árbitros 10 x 11 €    110 € 

Seguros Desportivos  250 x 8,5 € 2.125 € 

Cartões de novos inscritos  60 x 11 €    660 € 

 Outras inscrições ou receitas de actividades da FPTA  1.000 € 

Orçamento Total 12.770 € 

 

b) Outras Receitas. 

 
Devido à comparticipação nos montantes que a FPTA despende no apoio aos clubes, a FPTA prevê receitas nos seguintes 
pontos: 
 

Participação em provas do Segmento Elite 270 x 6 € 1.620 € 

Participação em provas do Segmento Nacional  730 x 5 € 3.650 € 

Participação em provas do Segmento Local 100 x 4 €   400 € 

Comparticipação por utilização de bastidores  2.750 € 

Comparticipação por utilização de outros equipamentos  2.500 € 

Orçamento Total 10.920 € 

 

Orçamento Total (federamentos, inscrições e comparticipações) 23.690 € 

 

12.2 Receitas oriundas da 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 € 
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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 (Formação) Total 3.150 € 

 

12.3 Dotações Estatais. 

Apoios Financeiros Regulares. 

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. 
 
Dor forma a garantir o pleno funcionamento e a execução do presente orçamento, espera-se o seguinte apoio por parte do 
IDP.  

Apoios Financeiros Extraordinários. 

Como já foi referido a FPTA vive numa situação de penúria devido por um lado à exiguidade de verbas atribuídas pelo 
Estado, por outro lado à falta de receitas próprias. 
 
Caso a FPTA tenha possibilidade de recorrer a financiamentos adicionais por parte do IDP, irá apresentar sempre que 
possível as respectivas candidaturas. 
 

Orçamento - Comparticipação do IDP Total 100.490 € 

 

Orçamento Total da Receita para 2010 127.330€ 
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