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CAPÍTULO 1 -  SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
O ano de 2015 caracterizou-se pela criação de bases sólidas para o desenvolvimento da modalidade, através do 
enfoque na melhoria das condições das instalações desportivas da FPTA, do lançamento do novo programa de 
apoio à criação de novos clubes focados no desporto jovem, e do desenvolvimento da estrutura competitiva 
pelo aumento do número de provas e participantes. 
 
Tal como se verificou nos anos anteriores, manteve-se em 2015 a reduzida participação dos clubes na gestão 
da modalidade, nomeadamente nas candidaturas às eleições para Delegados à Assembleia Geral da FPTA de 
2015-2016, tendo sido apresentadas apenas 20 candidaturas válidas que resultaram em 18 candidatos eleitos, 
bem como na reduzida participação dos Delegados nas Assembleias Gerais. 
 
Relativamente às infraestruturas da FPTA, e após recuperação em 2014 do muro de suporte do talude do 
campo de treino de Tiro com Arco no Jamor, foram tomados os passos necessários à criação de todas as 
condições para a sua plena utilização pela modalidade nas suas diversas vertentes. Assim, foi elaborada em 
2015 uma proposta para a sua gestão desportiva pela FPTA, e acordado com o IPDJ o Regulamento de 
Utilização do Campo de Tiro com Arco do Jamor, que ainda aguarda aprovação formal. Foi ainda desenvolvido, 
em conjunto com o IPDJ, o projeto de beneficiação do campo, nomeadamente com a sua vedação integral e 
colocação de telheiro. As obras especificadas aguardam ainda aprovação pelo IPDJ e a sua realização prevista 
para 2015 não foi portanto possível. 
 
No que diz respeito à prática desportiva de Tiro com Arco, registou-se na época desportiva 2014-2015 um 
acréscimo marginal de agentes desportivos federados, mas que foi significativo na atividade competitiva, 
consolidando a recuperação iniciada em 2012. Seguindo a tendência de aumento de número de participações 
em prova já verificado em 2013-2014 (32%), registou-se em 2014-2015 novo incremento de 32% no total de 
participações em prova. 
 
Numa ótica de estabilidade, manteve-se a organização e estrutura de recursos humanos da FPTA para dar 
suporte aos diversos projetos, apesar da substituição de alguns dos elementos, e manteve-se o modelo 
competitivo adotado em 2012, tendo-se aumentado o número de provas do campeonato nacional para a 
época desportiva 2014-2015 para dar resposta ao aumento do número de participantes já verificado em 2013-
2014. 
 
Conforme previsto, deu-se continuidade em 2015 ao trabalho dos grupos das seleções nacionais para os 
escalões FITA. Em termos de competição a nível internacional, a FPTA esteve representada no Campeonato do 
Mundo de Copenhaga por três atletas e um treinador, tendo a sua participação sido um passo importante na 
preparação para a fase de apuramento dos Jogos Olímpicos 2016. 
 
Durante o ano de 2015, foi possível à FPTA prosseguir a redução do seu passivo, tendo-se alcançado, em 
termos líquidos, uma diminuição de 6.409,63€ no passivo da FPTA (de 18.700,83€ em 2014 para 12.291,20€ no 
final de 2015). A atual situação financeira da FPTA é estável, já não coloca em risco a sua subsistência ou da 
modalidade e permite ainda encarar com otimismo a execução das atividades necessárias ao desenvolvimento 
sustentado da modalidade e da prática desportiva do tiro com arco.  
 
De assinalar ainda, que a continuação da rigorosa gestão económica e financeira da FPTA ao longo do ano de 
2015, permitiu manter a tendência de recuperação e de resultados líquidos positivos que já tinha sido 
alcançada nos anos de 2012, 2013 e 2014, tendo a FPTA registado em 2015 um resultado líquido positivo de 
7.333,51€.  
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Esta performance financeira é aliás evidente quando analisados os resultados diretos da atividade da FPTA 
(antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos) ao longo dos últimos 5 anos: 
 
2011 = -32.051,75€ 
2012 = 22.475,13€ 
2013 = 29.893,63€ 
2014 = 37.591,92€ 
2015 = 16.311,54€ 
 
Estes resultados permitiram reforçar os capitais próprios da FPTA, que passaram a ser de 27.354,04€ no final 
de 2015, registando um crescimento de 37% face ao registado no final de 2014 (20.020,53€).  
 
 

CAPÍTULO 2 -  EVOLUÇÃO ÉPOCA DESPORTIVA 2014-2015 
 

2.1 CLUBES 
  
No que diz respeito ao número de clubes filiados, e após três anos de incremento significativo, verificou-se em 
2014-2015 uma ligeira redução de cerca de 8% (menos 2 clubes), mas que não teve influência na atividade 
competitiva da modalidade, uma vez que alguns clubes não tinham atividade competitiva relevante. 
 
O número de clubes em atividade mantém-se assim próximo dos níveis históricos registados até 2009, antes da 
crise desportiva de 2010 e 2011. 
 

  
 
A presença geográfica dos clubes mantém-se com grande concentração no distrito de Lisboa, conforme 
tendência dos últimos anos, apesar de se ter assistido a algumas oscilações na sua representatividade. Em 
2014-2015 o distrito mais representado contribuiu com 39% do número total de clubes filiados, comparando 
com 36% em 2013-2014 e 45% em 2012-2013. 
 
Depois do distrito de Lisboa, o distrito de Leiria é o mais representado com 13%, seguindo-se Porto, Castelo 
Branco e Faro, com 9% cada. Verifica-se um total de 10 distritos representados, menos um que na época 
desportiva anterior. 
 
Esta grande concentração provoca dificuldades acrescidas aos clubes de distritos mais afastados, quer pela 
necessidade de grandes deslocações para participar em provas, quer na viabilidade dos mesmos as 
organizarem. É de realçar o empenho dos clubes destes distritos no desenvolvimento da modalidade pela 
organização de provas do campeonato nacional. 
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2.2 ARQUEIROS 
 
Conforme se ilustra de seguida, após dois anos em que se assistiu a uma redução de 57% do número de atletas 
federados (2010 e 2011), e da inversão dessa tendência nas épocas desportivas 2012-2013 e 2013-2014, onde 
se verificou uma duplicação do número de atletas federados, na época desportiva de 2014-2015 houve um 
incremento marginal de número de praticantes (2%). Esta realidade revela uma aproximação ao nível natural 
de número de atletas federados, como verificado até 2009, e as limitações existentes ao seu crescimento 
orgânico. 
 

  
 
Em linha com o que se verifica nos clubes, no caso dos arqueiros também se mantém a grande concentração 
geográfica no distrito de Lisboa (54%), tendo-se assistido a um acréscimo do seu peso relativo na ordem dos 9 
pontos percentuais. Depois do distrito de Lisboa, os distritos de Porto (11%) e Leiria (10%) são os que tiveram 
mais arqueiros federados em 2014-2015. 
 
Contrariamente ao verificado nas épocas desportivas anteriores, onde se verificava uma concentração 
excessiva em clubes de grande dimensão, em 2014-2015 verificou-se uma maior distribuição dos arqueiros 
pelos clubes filiados, registando-se 6 clubes com 20 ou mais arqueiros federados. 
 

  
 
Analisando a divisão dos arqueiros por categorias, mantém-se em 2014-2015 uma preponderância da divisão 
recurvo (78%) e do género masculino (79%). Relativamente a 2013-2014, o desequilíbrio da distribuição dos 
atletas por estes dois eixos manteve-se praticamente inalterado, tendo-se verificado apenas um acréscimo de 2 
pontos percentuais no género feminino de 19% pra 21%, igualmente distribuído pelas divisões recurvo e 
compound. 
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A divisão por escalões etários dos arqueiros federados mostra que é necessário continuar a desenvolver a 
modalidade junto dos escalões jovens, como base para o crescimento sustentado da modalidade. Apesar de 
continuar em crescimento em 2014-2015, os praticantes com idade inferior a 21 anos representam apenas 36% 
do total de praticantes federados. Contribui ainda para este reduzido número a existência de um número 
considerável de praticantes jovens que não se encontram federados. 
 
Em 2014-2015 verificou-se um aumento de 3 pontos percentuais, de 33% para 36%, em linha com o aumento 
de 2 e de 3 pontos percentuais nas épocas desportivas anteriores, perspetivando um crescimento da 
modalidade a médio prazo. Nos escalões mais jovens, com idades inferiores a 15 anos, verificou-se uma 
redução de um ponto percentual, correspondendo a 17% do total de arqueiros federados. 
 

2.3 TREINADORES 
 
No que diz respeito a treinadores federados, verificou-se na época desportiva de 2014-2015 um aumento de 
26% relativamente a 2013-2014, num total de 39 treinadores (29 treinadores de grau I e 10 de grau II), 
acumulando alguns deles a responsabilidade técnica de mais do que um clube. 
 
Prevê-se para 2015-2016, um ligeiro incremento no número de treinadores federados, resultado do 
investimento que tem sido efetuado desde 2012 pela FPTA na formação de novos treinadores. 
 

2.4 ÁRBITROS 
 
Na época desportiva de 2014-2015 verificou-se um aumento de 38% no número de árbitros federados, que 
nesta época foram de 11, como consequência da formação de árbitros realizada em 2013 e cujo estágio teve 
lugar nas provas da época desportiva 2013-2014. 
 

2.5 ATIVIDADE COMPETITIVA 
 
No que diz respeito ao quadro competitivo, e para fazer face ao aumento do número de participações em 
prova verificado no início de 2014, houve um acréscimo do número de provas do campeonato nacional de sala 
e campeonato nacional de campo, tendo sido realizadas, respetivamente, 9 e 10 provas nacionais, ambos 
seguidos de Final Round, representado um incremento de 24% do número de provas face à época anterior. À 
semelhança do verificado nas duas épocas desportivas anteriores, em 2014-2015 não se realizaram provas 
locais por falta de interesse da modalidade.  
 
O calendário de provas nacionais realizadas na época desportiva de 2014-2015 foi o seguinte: 

 

 
 

Data Local Organização Tipo de Prova

19/10/2014 Castelo Branco JA Nacional

02/11/2014 Castelo Branco JA Nacional

09/11/2014 Porto CTAP Nacional

23/11/2014 Arruda dos Vinhos SEA Nacional

30/11/2014 Caldas da Rainha ACC Nacional

14/12/2014 Caldas da Rainha ACC Nacional

11/01/2015 Caldas da Rainha MVD Nacional

25/01/2015 Queluz CCDS Nacional

08/02/2015 Queluz CCDS Nacional

22/02/2015 Mafra FPTA Final Nacional

Campeonato de Sala 2014-2015
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Relativamente às provas do campeonato nacional, realizou-se menos uma que o previsto inicialmente devido à 
falta de clubes suficientes interessados em organizar as provas, não tendo no entanto sido necessário a FPTA 
assumir a organização de qualquer prova do campeonato nacional excetuando os dois Final Rounds.  
 

  
 
Seguindo a tendência de aumento de número de participações em prova já verificado em 2013-2014 (32%), 
registou-se em 2014-2015 novo incremento de 32% no total de participações em prova para um total de 1.568.  
 
No que diz respeito ao número médio de atletas por prova, e apesar do aumento do número de provas, houve 
ainda assim em 2014-2015 um aumento de 7% para um total de 75 atletas. Se considerarmos em particular as 
provas do campeonato nacional de sala, o número médio de atletas por prova foi de 81, um incremento de 
31% face a 2013-2014.  
 
 

CAPÍTULO 3 -  ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA FEDERAÇÃO 
 

3.1 ATIVIDADES FEDERATIVAS 
 
No início do ano procedeu-se às eleições para delegados à Assembleia Geral da FPTA para o período 2015-
2016. Mais uma vez, verificou-se um reduzido interesse na modalidade, tendo sido eleitos apenas 18 delegados 
para as 40 vagas disponíveis. 
 
Depois de realizada em 2014 pelo IPDJ a obra de reconstrução do muro de suporte do talude no campo de 
treino de Tiro com Arco no Jamor, foram tomados os passos necessários à criação de todas as condições para a 
sua plena utilização pela modalidade nas suas diversas vertentes. Assim, foi elaborada em 2015 uma proposta 

Data Local Organização Tipo de Prova

29/03/2015 Guimarães CTAP Nacional

12/04/2015 Alhandra SEA Nacional

19/04/2015 Alhandra SEA Nacional

03/05/2015 Caldas da Rainha ACC Nacional

10/05/2015 Queluz CCDS Nacional

24/05/2015 Queluz CCDS Nacional

31/05/2015 Caldas da Rainha MVD Nacional

14/06/2015 Castelo Branco JA Nacional

21/06/2015 Castelo Branco JA Nacional

05/07/2015 Caldas da Rainha ACC Nacional

19/07/2015 Lisboa FPTA Final Nacional

Campeonato de Campo 2014-2015
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para a sua gestão desportiva pela FPTA, e acordado com o IPDJ o Regulamento de Utilização do Campo de Tiro 
com Arco do Jamor, que ainda aguarda aprovação formal por parte daquela entidade. 
 
Foi ainda desenvolvido em conjunto com o IPDJ o projeto de beneficiação do campo, nomeadamente com a 
sua vedação integral e colocação de telheiro. As obras especificadas aguardam ainda aprovação pelo IPDJ e a 
sua realização prevista para 2015 não foi possível. 
 
Continua por definir a situação da sede da FPTA, seja pela realização de obras de conservação do imóvel atual 
conforme analisado em 2014, seja pela mudança para novas instalações do IPDJ no Jamor, conforme projeto 
elaborado e adiado para 2015. Apesar da intenção de resolver esta questão em 2015, a prioridade foi dada ao 
campo de treino. Mesmo considerando o elevado empenho da FPTA no tema das instalações / sede da 
Federação, parece-nos de difícil resolução, mesmo durante o ano de 2016. 
 
 

3.2 RECURSOS HUMANOS 
 
A FPTA manteve em 2015 a estrutura que estabilizou em 2014, de forma a dar resposta aos desafios e objetivos 
estabelecidos para a modalidade: 
 

i) Técnica Administrativa a tempo inteiro, alocada à gestão e organização da FPTA; 
ii) Dois Técnicos Desportivos, um a tempo inteiro e um a tempo parcial, alocados ao quadro competitivo 

nacional e ao desenvolvimento da modalidade; 
iii) Treinador Nacional a tempo parcial, responsável pelas atividades do grupo de trabalho das Seleções 

Nacionais e coordenador de estágios de treinadores. 
 
No entanto, apesar da manutenção do número de recursos, verificou-se, durante o ano de 2015, a saída da 
Técnica Administrativa e do Técnico Desportivo a tempo parcial, tendo-se procedido às respetivas 
substituições. 
 
Se no caso da Técnica Administrativa não houve qualquer impacto nos serviços da FPTA, por se ter efetuado 
atempadamente o recrutamento, no caso do Técnico Desportivo houve um período de cerca de 3 meses em 
que foi necessário limitar algumas atividades ou recorrer ao apoio de terceiros. Este facto deveu-se à intenção 
de recrutar um estagiário ao abrigo dos programas de incentivo do IEFP, cujo processo se prolongou e acabou 
por ser recusado perto do final do ano.  
 
Em 2015, a totalidade dos gastos com pessoal da federação foi de 30.802,80€, representando cerca de 36% do 
total dos gastos da FPTA, excluindo amortizações. Este valor representa um desvio de 4% face ao orçamentado 
para 2015, muito devido ao período de 3 meses que demorou a substituir o Técnico Desportivo a tempo 
parcial. 
  

   
 

RH 2015 

Real 30.802,80 € 

Orçamentado 32.047,33 € 

% REALIZAÇÃO 96% 

Total Gastos 2015 85.814,46 € 

% RH TOTAL   36% 
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Cada recurso foi alocado à respetiva atividade exercida na FPTA, de acordo com os projetos e programas em 
curso. Em 2015, a totalidade dos gastos com pessoal diretamente afeto à organização e gestão da federação foi 
de 13.292,24€, representando cerca de 15,5% do total dos gastos da FPTA em 2015. 

 

 
 
 

3.3 RECURSOS MATERIAIS E TECNOLÓGICOS 
 
Na sequência da adoção da contabilidade analítica por parte da FPTA, os gastos gerais foram alocados às 
atividades respetivas, de acordo com a sua natureza e finalidade, pelo que os gastos referidos neste capítulo 
refletem apenas os fornecimentos e serviços externos e outros recursos materiais e tecnológicos necessários à 
organização e gestão da FPTA. Os gastos associados ao desenvolvimento da atividade desportiva, seleções 
nacionais e formação, foram imputados aos respetivos projetos e dos mesmos se dará conta nos capítulos 
subsequentes do presente Relatório e Contas 2015. 
 
Como resultado de uma rigorosa gestão financeira, os gastos gerais da FPTA registaram valores abaixo do 
orçamentado para 2015 (na ordem dos 25%), representado apenas 22% dos gastos totais da FPTA relativos ao 
ano de 2015 (sensivelmente o mesmo peso do verificado no ano de 2014 = 19%). 
 
 

 
  

Ano 2015 Real 

Honorários e Trabalhos Especializados 4.281,00  € 

Conservação e Reparação  3.833,49 € 

Serviços Bancários e Seguros 1.415,53 € 

Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido 725,35 € 

Material de escritório 1.102,57 € 

Eletricidade e Rendas 1.000,00 € 

Deslocações, Estadas e Despesas de Representação 
 

115,10 € 

Equipamento Informático 1.248,68 € 

Comunicações 1.746,81 € 

Quotizações 620,00 € 

Limpeza, Higiene e Conforto 624,41 € 

Combustíveis 691,82 € 

Outros Gastos (impostos, Juros, Notariado, Outros) 1.733,60 € 

19.138,36 € 

Total de Gastos 2015 85.814,46 € 

% GASTOS GERAIS FPTA - 2015 22% 

Gastos c/ Pessoal afeto à Organização e Gestão da FPTA - 2015 13.292,24€ 
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CAPÍTULO 4 -  DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DESPORTIVA 
 

4.1 RECURSOS HUMANOS 
 
Para suportar o desenvolvimento da atividade desportiva, no que diz respeito ao apoio ao quadro competitivo 
e ao desenvolvimento da modalidade, e conforme previsto no orçamento, a FPTA teve durante 2015 dois 
Técnicos Desportivos, sendo um em regime de full-time e outro em regime de part-time. 
 
Os gastos com recursos humanos alocados ao desenvolvimento da atividade desportiva representaram em 
2015 cerca de 20% do total dos gastos da FPTA para 2015. 
 
 

4.2 ORGANIZAÇÃO DE QUADROS COMPETITIVOS 
 
O enquadramento competitivo em 2015 manteve-se idêntico ao adotado nos três anos anteriores, quando 
foram introduzidas alterações significativas ao nível do formato das provas e da facilidade de acesso das 
camadas jovens à competição. Foi desta forma mantida a estratégia de consolidação do modelo competitivo 
implementado, que se pretende estável e consistente com a estratégia definida a médio prazo. 
 
Manteve-se em 2015 a estrutura do quadro competitivo nacional, baseada na organização, pelos clubes, das 
provas do campeonato nacional de sala e de campo, e na organização pela FPTA das finais dos campeonatos 
nacionais nas categorias FITA individuais, Equipas e Equipas Mistas. 
 
Como consequência do aumento do número de participantes em prova verificado em 2013-2014, foi 
aumentado o número de provas do campeonato nacional para a época desportiva 2014-2015. 
 
Os campeonatos nacionais e respetivas finais decorreram como previsto, com o apoio da FPTA. Contrariamente 
ao verificado em épocas desportivas anteriores, em 2014-2015 não houve necessidade de a FPTA assumir a 
organização direta de provas, uma vez que houveram clubes suficientes interessados em organizá-las, com 
exceção de apenas uma prova nacional que foi cancelada. 
 
Os gastos diretamente relacionados com a organização e apoio a provas totalizaram, no ano de 2015, 
5.605,72€, o que representa 6,5% do total de gastos da FPTA verificado em 2015.  
 

 
 
 

4.3 CRIAÇÃO DE NOVOS CLUBES E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
 
O desenvolvimento regional do Tiro com Arco e a criação de novos clubes estão condicionados à existência de 
treinadores devidamente qualificados, pelo que o envolvimento dos treinadores com TPTD nos programas de 
apoio e incentivo à criação de novos clubes é imprescindível para a sua viabilização. 
 
Neste âmbito, o apoio da FPTA à criação de novos clubes e núcleos de Tiro com Arco em 2015 centrou-se no 
apoio técnico concedido a clubes durante a formação de treinadores dos próprios clubes, disponibilizando um 
treinador responsável devidamente credenciado que permita o desenvolvimento da atividade de formação e 
competição nos referidos clubes, dando continuidade à estratégia delineada em 2013. 
 
Este programa tem cumprido os objetivos inicialmente estabelecidos de desenvolver a modalidade nas regiões 
com menor expressividade da modalidade, com a captação de clubes de diversas regiões para a FPTA ao longo 
das últimas épocas desportivas. 

Gastos c/ Organização e Apoio a Provas 2015 5.605,72 € 
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No final de 2015, a FPTA lançou um programa com um conjunto de apoios a atribuir às entidades que 
promovam a criação de novos núcleos de Tiro com Arco e que se dediquem de forma sustentada à prática da 
modalidade, com especial incidência no desporto jovem.  
 
Este programa, que se desenvolverá ainda durante todo o ano de 2016 e seguintes, concede essencialmente 
aos clubes apoio técnico e financeiro na formação de um treinador e empréstimo de material de Tiro com Arco 
que permita o início da atividade. Estes apoios terão como contrapartida a concretização durante a vigência do 
Protocolo de determinados objetivos de crescimento de número de arqueiros federados, sendo na sua maioria 
dos escalões jovens. 
 
A verba despendida em 2015 no apoio a novos clubes foi de 3.987,40€. 
 
 

4.4 OUTRAS DESPESAS E AQUISIÇÕES ASSOCIADAS AO QUADRO COMPETITIVO 
 
Nesta rubrica são englobados os gastos inerentes ao desenvolvimento do quadro competitivo nacional, não 
contemplados diretamente na organização e apoio a provas, nomeadamente a aquisição e manutenção dos 
equipamentos e materiais de prova propriedade da FPTA, a aquisição de equipamentos para apoio aos agentes 
desportivos e os seguros associados à atividade desportiva. 
 
Tendo em consideração o investimento feito no final de 2014 em equipamento adequado para transporte do 
equipamento de prova, e considerando os investimentos realizados neste âmbito nos anos de 2012 e 2013, não 
houve necessidade de efetuar investimentos avultados em aquisição de equipamento desportivo em 2015. 
 
Desta forma, os outros gastos associados ao quadro competitivo e não imputáveis diretamente à organização 
ou apoio a provas ou à criação de novos clubes (3.288,85€), representaram em 2015 apenas cerca de 4% do 
total dos gastos da FPTA.  
 

 
 

4.5 DESPORTO JOVEM 
 
No que diz respeito ao objetivo de aumento do número de praticantes jovens, pode-se considerar que o 
mesmo foi concretizado durante o ano de 2015, na medida em que as diversas ações de divulgação e captação 
de jovens realizadas ao longo do ano foram muito participadas e bem recebidas, tendo sido recebidas algumas 
manifestações de interesse na abertura de novos núcleos em escolas e universidades. O número de ações de 
divulgação realizadas esteve em linha com o previsto, tendo as mesmas sido realizadas com meios materiais da 
FPTA e apoiadas pelos dois Técnicos Desportivos da FPTA, sem recurso à contratação externa de outro pessoal 
técnico de apoio. 
 
Em termos de praticantes jovens federados, o trabalho desenvolvido tem resultado numa subida sustentada, 
tendo representado 36% do total de praticantes em 2014-2015 (33% em 2013-2014 e 31% em 2012-2013), 
sendo 19% nos escalões dos 15 aos 20 anos, e 17% nos escalões até 14 anos. 
 
Relativamente à prática desportiva juvenil no Desporto Escolar e no Desporto Universitário, os objetivos não 
foram atingidos, uma vez que não foi possível implementar em 2015 uma abordagem conjunta estruturada que 
permita o seu desenvolvimento a médio prazo, nem tem sido possível a captação dos clubes existentes para o 
desporto federado. 
 

Outros Gastos Quadro Competitivo – 2015  3.288,85€ 
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Em termos de ações concretas, está em discussão com a coordenação nacional do Desporto Escolar a 
certificação dos cursos de treinadores a ministrar aos professores, que permitam a sua qualificação como 
Treinadores de Tiro com Arco e logo a filiação dos respetivos clubes na FPTA. 
 
Os troféus de jovens previstos não foram realizados pela fraca adesão esperada para os mesmos, uma vez que 
os jovens federados encontram-se a competir no Campeonato Nacional, e não se conseguiu mobilizar e 
motivar o Desporto Escolar para a participação em provas.  
 
Conforme referido no capítulo 4.3, no final de 2015 a FPTA lançou um programa com um conjunto de apoios a 
atribuir às entidades que promovam a criação de novos núcleos de Tiro com Arco e que se dediquem de forma 
sustentada à prática da modalidade, com especial incidência no desporto jovem. Este programa será um pilar 
importante no desenvolvimento do desporto jovem nos próximos anos, incluindo no Desporto Escolar. 
 
Durante o ano de 2015, os gastos associados diretamente ao desenvolvimento do desporto jovem 
representaram 4% do total de gastos da FPTA. 
 

 
 
 

4.6 PROMOÇÃO DA MODALIDADE 
 
No que diz respeito à promoção da modalidade, não houve investimentos significativos em 2015. 
 
A implementação do plano de comunicação em 2016 dependerá de parcerias e protocolos sem custos diretos 
para a FPTA para a produção de conteúdos destinados aos diferentes meios. No âmbito das parcerias 
realizadas, e à semelhança do realizado em anos anteriores, a FPTA associou-se a uma distribuidora 
cinematográfica na estreia de um filme em Portugal, tendo sido realizadas ações cruzadas de social media de 
grande sucesso e visibilidade. 
 
Na vertente de comunicação institucional on-line, a FPTA manteve a sua estratégia centrada no facebook e no 
website, como principais suportes de comunicação. Em termos de métricas da presença da FPTA no facebook, 
verificou-se uma evolução significativa face a 2014, toda ela de forma orgânica: 
 

Indicadores 2015 2014 Evolução 

Nº Total de Gostos da Página 1.272 982 + 30% 

Alcance Semanal (Orgânico) 799 591 + 35% 

Engaged Users Semanais 93 86 + 8% 

 
Não foi possível durante o ano de 2015 investir no desenvolvimento de um novo website adequado às 
necessidades da FPTA e em linha com a sua estratégia de comunicação, algo que se espera poder vir a 
concretizar no decurso do ano de 2016. 
 
 

CAPÍTULO 5 -  SELEÇÕES NACIONAIS 
 

5.1 RECURSOS HUMANOS 
 
Conforme previsto no orçamento para 2015, manteve-se um Treinador Nacional responsável pelas atividades e 
preparação das Seleções Nacionais em regime de part-time. Estes gastos representaram cerca de 7% do total 
dos gastos da FPTA em 2015 e 41% do total dos gastos com as seleções nacionais. 
 

3.230,00 € Gastos c/ Desenvolvimento da Prática Desportiva Juvenil - 2015  
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5.2 ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO 
 
Conforme previsto, deu-se continuidade em 2015 ao trabalho dos grupos das seleções nacionais em 
permanência para os escalões FITA (seniores e jovens) para preparação do ciclo 2013-2016, com regras 
estabelecidas para acesso e permanência no mesmo, de forma a permitir um trabalho sustentado a médio 
prazo de evolução dos atletas.  
 
O plano de preparação para o Grupo de Jovens e para o Grupo de Competição (2014-2015 e 2015-2016) foi 
alicerçado em estágios técnicos e competitivos ao longo do ano, e ações específicas de treino e avaliação da 
sua evolução com o Treinador Nacional, que complementaram o trabalho que os arqueiros desenvolveram em 
permanência nos seus clubes. 
 
No âmbito da preparação e funcionamento dos grupos de trabalho, foi adquirido no final de 2015 vestuário 
para os atletas e Treinador Nacional, investimento este que tinha sido já adiado para 2015 por falta de 
capacidade em anos anteriores. 
 
Os gastos com as atividades de preparação das Seleções Nacionais e equipamento associado representaram 
em 2015 cerca de 16% do total dos gastos com as seleções nacionais e cerca de 3% do total dos gastos da FPTA 
em 2015. 
 
 

5.3 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS 
 
Em termos de competição a nível internacional, apuraram-se numa primeira fase para o Campeonato do 
Mundo de Copenhaga (Dinamarca), a primeira prova de apuramento para os Jogos Olímpicos de 2016, apenas 
um arqueiro na categoria recurvo Masculino. 
 
Tendo em consideração a importância da prova em questão no apuramento para os Jogos Olímpicos de 2016, e 
o seu enquadramento orçamental, a FPTA optou por alargar a participação aos atletas que estiveram mais 
perto de atingir os mínimos estabelecidos, pelo que a Equipa Nacional foi constituída por dois arqueiros na 
categoria Recurvo Masculino, e um arqueiro na categoria Compound Masculino. 
 
Os resultados obtidos na categoria Recurvo Masculino não cumpriram com as expetativas da FPTA para esta 
participação no Campeonato do Mundo, ficando manifestamente abaixo dos objetivos definidos para a 
participação nesta competição. Por outro lado, o resultado obtido na categoria Compound Masculino esteve 
em linha com os objetivos definidos. 
 
Os gastos desta participação estiveram em linha com o valor orçamentado, representando cerca de 7% do total 
de gastos da FPTA em 2015 e 42% do total de gastos com as seleções nacionais. 
 
 

5.4 ALTO RENDIMENTO E PREPARAÇÃO OLÍMPICA 
 
Durante o ano de 2015, nenhum atleta de Tiro com Arco esteve integrado no Programa de Preparação 
Olímpica Rio2016. 
 
Durante o ano de 2015, estiveram ao abrigo do estatuto de Alto Rendimento dois atletas, não tendo sido 
realizadas ações específicas para este grupo, logo sem gastos diretamente associados a esta rubrica. 
 
Durante o ano de 2015, o total dos gastos associados às Seleções Nacionais representou apenas 17% do total 
de gastos da FPTA. 
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CAPÍTULO 6 -  FORMAÇÃO 
 

6.1 FORMAÇÃO DE TREINADORES 
 
No âmbito da implementação do Programa Nacional de Formação de Treinadores (PNFT), a FPTA deu 
continuidade em 2015 ao investimento na qualificação técnica de treinadores de Tiro com Arco iniciado em 
2012. Considerando que 2015 foi já um ano de cruzeiro na formação de Treinadores de Grau I, foi realizada 
apenas uma edição do curso. 
 
A Componente Geral do Curso de Treinadores de Tiro com Arco de Grau I foi realizada através de uma 
plataforma de e-learning, resultado de um protocolo com a empresa de formação Gnosies e em articulação 
com a Confederação de Treinadores de Portugal. Com este protocolo, os formandos realizaram esta 
componente à distância, permitindo maior flexibilidade de horários e disponibilidade, bem como uma 
economia de custos de deslocação. Para a FPTA, constituiu uma forma de viabilizar economicamente a 
realização de cursos de treinadores. 
 
Realizaram-se assim as seguintes componentes letivas: 

 

Curso Local Data Nº Particip. 

Curso de Treinadores de Grau I – Componente Geral e-learning Jun./Set. 15 

Curso de Treinadores de Grau I – Componente Específica Lisboa Set./Out. 15 

 
Em 2015 concluiu-se mais uma componente prática (estágio) do Curso de Treinadores de Grau I, tendo-se 
formado um total de 10 novos Treinadores de Tiro com Arco ao abrigo do PNFT. Deu-se também início à 
componente prática do Curso de Treinadores de Grau I realizado em 2015, com conclusão prevista para Julho 
de 2016. 
 
Apesar de previsto no plano de 2015, não foi realizada a ação prevista no âmbito da formação contínua dos 
treinadores atuais. 
 
 

6.2 OUTRAS AÇÕES DE FORMAÇÃO 
 
O plano de formação de 2015 previa também a formação de árbitros, de forma a obviar à escassez destes 
agentes desportivos, tendo a mesma sido realizada: 

 

Curso Local Data Nº Particip. 

Curso de Formação de Novos Árbitros Jamor Dezembro 16 

 
Apesar de previsto no plano de 2015, não foi realizada a formação de técnicos de segurança e a formação em 
prevenção de violência no desporto, que foram assim adiadas para 2016. 
 
Durante o ano de 2015, o total dos gastos com Formação (4.073,80€) representaram cerca de 5% do total de 
gastos da FPTA. 
 
 

§ Gastos c/ Seleções Nacionais – 2015 14.839,65 € 
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CAPÍTULO 7 -  ANÁLISE FINANCEIRA 2015 
 

7.1 ESTRUTURA DE GASTOS 
 
Analisando em detalhe a estrutura de gastos da FPTA, podemos verificar que, em 2015, os gastos diretamente 
relacionados com a organização e gestão da federação totalizaram cerca de 38% do valor total dos gastos da 
FPTA. Esta realidade reflete uma gestão da FPTA mais virada para a promoção da modalidade, para o 
desenvolvimento da prática desportiva juvenil, para a formação, para as seleções nacionais e, obviamente, para 
o desenvolvimento da atividade desportiva do tiro com arco em geral, designadamente através da organização 
de quadros competitivos nacionais de relevância, rubricas que, no seu conjunto, representaram, durante o ano 
de 2015, 62% do total de gastos da FPTA. 
 
 

  
 
 

7.2 ESTRUTURA DE RENDIMENTOS PRÓPRIOS 
 
A estrutura de rendimentos próprios da FPTA divide-se em 3 categorias: i) Filiações e Federamentos, ii) 
Rendimentos Desportivos, e iii) Formação. 
 
Os rendimentos provenientes de filiações e federamentos dizem respeito às inscrições anuais dos clubes e 
agentes desportivos na FPTA, e às restantes receitas associadas (seguros desportivos, cartões e segundas vias). 
 
Na época 2014-2015, a FPTA procedeu a uma simplificação do processo de federamento de arqueiros, 
estabelecendo a figura de federamento de competição em substituição dos anteriores federamento, inscrição 
em campeonato de sala e inscrição em campeonato de campo. Neste contexto, os rendimentos das inscrições 
em campeonatos anteriormente classificados como rendimentos desportivos, foram em 2015 classificados 
como rendimentos de federamentos. 
 
Em 2015, os rendimentos de filiações e federamentos totalizaram 10.521,70€, o que representou cerca de 33% 
dos rendimentos próprios da FPTA e 10% do total de rendimentos da FPTA.  
 
Os rendimentos desportivos englobam todos os rendimentos diretamente resultantes da atividade desportiva, 
nomeadamente os relacionados com a organização de provas (taxas a pagar pelos clubes organizadores pelos 
atletas inscritos e transporte de equipamentos e materiais desportivos para as provas). No caso das provas 
organizadas pela FPTA, consideram-se como rendimentos as taxas de inscrição dos arqueiros em provas pagas 
à FPTA pelos clubes. 
 

Rubrica  2015 % 

Organização e Gestão da FPTA 32.430,60 € 38% 

Quadro Competitivo Nacional 26.060,21 € 30% 

Desenvolvimento da Modalidade   7.217,40 €   8% 

   17% Seleções Nacionais 14.839,65 € 

  5% Formação 4.073,80 € 

2% 

Total Gastos 2015 85.814,46 € 100%  

Outros Gastos 1.192,80 € 
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Os rendimentos desportivos representaram em 2015 cerca de 41% dos rendimentos próprios e 13% do total de 
rendimentos da FPTA, num valor total de 13.117,00€. 
 
Já os rendimentos resultantes das ações de formação realizadas ao longo do ano de 2015 pela FPTA, 
representaram 16% dos rendimentos próprios da federação (5% do total de rendimentos da FPTA), num total 
de 5.265,00€).  
 

 
 
 

7.3 COMPARTICIPAÇÕES DO ESTADO 
 
A componente mais significativa dos rendimentos da FPTA, e que permite verdadeiramente a subsistência e o 
desenvolvimento sustentado da modalidade, é a comparticipação recebida do Estado através do Instituto 
Português do Desporto e Juventude (IPDJ). 
 
Neste âmbito, foi formalizado para 2015 o Contrato Programa relativo ao Programa de Atividades Regulares. 
 
A FPTA beneficiou ainda no ano de 2015, e na sequência do processo iniciado no final de 2013 para contratação 
de um estagiário com funções técnicas, e que em 2015 foi admitido como funcionário da FPTA, de 
comparticipações do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) ao abrigo do Programa Estágio 
Emprego e do Programa Estímulo Emprego. 
 
Foram também atribuídas à FPTA durante o ano de 2015 as verbas em falta relativamente ao Programa de 
Preparação Olímpica do COP desenvolvido durante o ano de 2014. 
 
No total, foram atribuídas à FPTA em 2015 comparticipações do Estado no valor de 68.375,31€, 
correspondendo a 68% do total dos rendimentos obtidos pela federação durante o ano de 2015. 
 
 

 
 

 

2015

IPDJ - Desenvolvimento da Prática Desportiva 62 500,00 €

COP - Programa de Preparação Olímpica 3 819,31 €

IEFP - Programa Estágio Emprego 2 056,00 €

Total 68 375,31 €

TOTAL DE RENDIMENTOS FPTA 2015 100 426,13 €

% Comparticipações do Estado 68%

2015 % 
Filiações e Federamentos 10.521,70 € 33% 

Rendimentos Desportivos   13.117,00 € 41% 

Formação   5.265,00 € 16% 

Outros Rendimentos   3.147,12 € 10% 

Total   32.050,82 € 100% 

TOTAL DE RENDIMENTOS FPTA 2015 100.426,13 € 

% Rendimentos Próprios 32% 
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7.4 SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
A situação financeira da FPTA no final de 2015 caracteriza-se por evidenciar um passivo bastante controlado e 
bastante reduzido em relação ao verificado em anos anteriores. De facto, o valor do passivo no final de 2015 
era de 12.291,20€, menos 6.409,63€ que o verificado no final de 2014 (18.700,83€). 
 
A atual situação financeira da FPTA já não coloca em risco a sua subsistência ou da modalidade e permite 
encarar com otimismo a execução das atividades necessárias ao desenvolvimento sustentado da modalidade e 
da prática desportiva do tiro com arco e, ao mesmo tempo, fazer face à atividade corrente da Federação e aos 
compromissos existentes em matéria de passivo e de dívidas correntes por regularizar. 
 
De assinalar ainda que, a prossecução da rigorosa gestão económica e financeira da FPTA ao longo do ano de 
2015, permitiu manter a tendência de recuperação e de resultados líquidos positivos que já tinha sido 
alcançado em 2012, 2013 e 2014. 
 
Estes resultados permitem perspetivar no futuro um maior incremento das atividades relacionadas com a 
adequada promoção da modalidade e um maior nível de investimento na aquisição e renovação dos 
equipamentos desportivos afetos às provas e à competição. 
 
 

7.5 SITUAÇÃO DE TESOURARIA 
 
No decorrer do ano de 2015, com a situação de envio de documentação e apresentação de contas junto do 
IPDJ devidamente regularizada, e com a apresentação de candidatura ao contrato programa 2016, foi possível 
à FPTA honrar todos os compromissos existentes, nomeadamente a liquidação de dívidas em atraso ao estado 
e aos fornecedores, bem como manter os níveis de atividade de competição e de promoção da modalidade. 
 
As disponibilidades de tesouraria são, nesta fase, suficientes para fazer face a toda a gestão corrente da 
atividade da FPTA, à execução das atividades destinadas à organização da competição e promoção da 
modalidade e ao investimento na aquisição e renovação de equipamento e material desportivo. 
 
 

7.6 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2015 
 
No que se refere à execução orçamental de 2015, e tomando como referência o orçamento aprovado na 
Assembleia-Geral da FPTA realizada em 06 de dezembro de 2014, constata-se que, em termos globais, a 
execução orçamental da FPTA durante o ano de 2015 se cifrou em cerca de 87%, de acordo com o seguinte 
detalhe: 
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De destacar, ao nível dos rendimentos próprios, que em relação ao orçamento previsto, apenas na rubrica de 
Filiações e Federamentos não foram atingidos os resultados previstos, sendo que, no total dos rendimentos 
próprios, a execução em 2015 ficou cerca de 12,8% acima do Plano. Ao nível das comparticipações do Estado, 
verificou-se um desvio de apenas 2,9%, tendo o valor recebido pela FPTA ficado cerca de 2.000€ abaixo do 
previsto. 
  
 

Resumo de Gastos Plano 2015 Var Real 2015

Organização e Gestão da Federação 37 529,17 € -13,6% 32 430,60 €

Recursos Humanos 12 070,17 € 10,1% 13 292,24 €

Recursos Materiais e Tecnológicos 25 459,00 € -24,8% 19 138,36 €

Desenvolvimento da Atividade Desportiva 36 505,16 € -8,8% 33 277,61 €

Recursos Humanos 16 958,64 € 1,2% 17 165,64 €

Organização de Quadros Competitivos 7 000,00 € -19,9% 5 605,72 €

Apoio a Novos Clubes 3 000,00 € 32,9% 3 987,40 €

Outras Despesas e Aquisições 6 046,53 € -45,6% 3 288,85 €

Desporto Jovem 3 500,00 € -7,7% 3 230,00 €

Seleções Nacionais 18 800,00 € -21,1% 14 839,65 €

Recursos Humanos 6 300,00 € -2,4% 6 150,00 €

Atividades de Preparação 6 000,00 € -59,5% 2 429,26 €

Participação em Competições Internacionais 6 500,00 € -3,7% 6 260,39 €

Alto Rendimento e Preparação Olímpica 0,00 € 0,0% 0,00 €

Formação 6 000,00 € -32,1% 4 073,80 €

Ações de Formação 6 000,00 € -32,1% 4 073,80 €

Outros Gastos 0,00 € n/a 1 192,80 €

TOTAL 98 834,33 € -13,2% 85 814,46 €

Resumo de Rendimentos Plano 2015 Var Real 2015

Filiações e Federamentos 13 555,00 € -22,4% 10 521,70 €

Filiação de Associados 3 450,00 € -20,0% 2 760,00 €

Federamento de Agentes Desportivos 10 105,00 € -23,2% 7 761,70 €

Rendimentos Desportivos 10 000,00 € 31,2% 13 117,00 €

Organização de Provas 10 000,00 € 31,2% 13 117,00 €

Outros 0,00 € 0,0% 3 147,12 €

Formação 4 860,00 € 8,3% 5 265,00 €

SUB-TOTAL 28 415,00 € 12,8% 32 050,82 €

Comparticipações do Estado 70 419,33 € -2,9% 68 375,31 €

TOTAL 98 834,33 € 1,6% 100 426,13 €

FPTA - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2015
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No que respeita aos gastos com a Organização e Gestão da Federação, registou-se uma execução 14% abaixo 
do Plano, em resultado do incremento significativo das atividades de poupança de gastos, como forma de 
canalização de verbas para as atividades diretamente relacionadas com o desenvolvimento e crescimento da 
modalidade. 
 
Nas atividades relacionadas com o desenvolvimento da modalidade (desporto jovem e apoio à criação de 
novos clubes), registaram-se execuções em linha ou acima do previsto no Plano 2015, refletindo a aposta da 
FPTA no desenvolvimento e crescimento sustentado da modalidade. 
 
Finalmente, e no que concerne às seleções nacionais, registou-se uma execução na ordem dos 80%, motivada 
essencialmente pela fraca execução ao nível da realização de atividades de preparação dos Grupos de Trabalho 
respetivos. 
 
 

CAPÍTULO 8 -  CONTAS DO EXERCÍCIO 2015 
 
O exercício de 2015 encerrou com um resultado líquido positivo de 7.333,51€, que se decompõe da seguinte 
forma: 
 

  
 
 

CAPÍTULO 9 -  PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 
 
Propõe-se que o resultado líquido positivo de 7.331,51€ seja transferido para a conta de resultados transitados. 
 
 
 
 

Rubrica 2015 

Gastos com o Pessoal 30.802,80 € 

Fornecimentos e Serviços Externos 52.142,02 € 

Outros Gastos e Perdas 2.869,64 € 

Sub-total Gastos 85.814,46 € 

Amortizações   8.478,68 € 

Total Gastos 94.293,14 € 

Vendas e Serviços Prestados 32.050,82 € 

Subsídios à Exploração 68.375,31 € 

Outros Rendimentos 1.200,52 € 

Total Rendimentos 101.626,65 € 

Resultado Líquido 7.333, 51 € 
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CAPÍTULO 10 -  PERSPETIVAS PARA 2016 
 
Após um ano de 2015 caracterizado pela criação de bases sólidas para o desenvolvimento da modalidade, que 
culminou no lançamento do novo programa de apoio à criação de novos clubes focados no desporto jovem, e 
no desenvolvimento da estrutura competitiva pelo aumento do número de provas e participantes, 2016 será o 
ano de desenvolvimento e potenciação das bases criadas e de melhoria das condições das instalações 
desportivas da FPTA. 
 
Não se prevendo alterações significativas ao formato dos quadros competitivos, o desenvolvimento da 
modalidade, em termos de número de praticantes e abrangência geográfica, será em grande medida alicerçado 
no aumento do número de clubes em atividade nos quadros competitivos da FPTA. Neste âmbito, a FPTA 
continuará em 2016 o plano de expansão da modalidade de Tiro com Arco a nível nacional, com o apoio à 
criação de novos clubes nas regiões com melhores condições e potencial de desenvolvimento, e no aumento 
do número de clubes e praticantes nas regiões com maior presença na modalidade.  
  
Este apoio será materializado em 2016 e nos anos seguintes no programa de apoio à criação de novos clubes, 
lançado no final de 2015, com apoio técnico e financeiro na formação de um treinador e empréstimo de 
material de Tiro com Arco, a atribuir às entidades que promovam a criação de novos núcleos de Tiro com Arco 
e que se dediquem de forma sustentada à prática federada da modalidade, com especial incidência no 
desporto jovem.  
 
No que diz respeito ao desenvolvimento do desporto jovem, pretende-se desenvolver a integração com o 
desporto escolar e melhoria do seu nível técnico, reforçando a relação com as estruturas centrais e 
aumentando a colaboração entre desporto escolar e federado. Para além do desporto escolar, serão tomadas 
iniciativas estruturadas diretamente com vários estabelecimentos de ensino público e privado, onde o Tiro com 
Arco poderá ser enquadrado como atividade complementar. O programa de apoio à criação de novos clubes 
contribuirá significativamente para o desenvolvimento destas iniciativas. 
 
De forma a alargar a experimentação da modalidade à população jovem, em 2016 a FPTA prevê o 
desenvolvimento do projeto de Atividades de Férias Desportivas em colaboração com entidades organizadoras 
de programas de férias escolares no verão, com a colaboração dos Treinadores federados na FPTA, sendo 
essencial para o mesmo a beneficiação do campo de treinos do Jamor. 
 
Perspetiva-se para 2016 a criação de todas as condições para a plena utilização do Campo de Treino de Tiro 
com Arco do Jamor pela modalidade nas suas diversas vertentes. Para tal, é necessário obter a aprovação do 
IPDJ quanto à gestão desportiva da infraestrutura pela FPTA, e do Regulamento de Utilização do Campo de Tiro 
com Arco do Jamor que ainda aguarda aprovação formal. Será ainda essencial a realização pelo IPDJ das obras 
de beneficiação do campo, nomeadamente com a sua vedação integral e colocação de telheiro. 
 
No âmbito do desenvolvimento da prática competitiva ao mais alto nível, manter-se-á em 2016 a estratégia de 
desenvolvimento dos grupos de trabalho das Seleções Nacionais e respetivo plano de preparação iniciado em 
final de 2013, não se prevendo até final da época desportiva 2015-2016 alterações significativas ao rumo 
traçado. Reconhecendo a Direção da FPTA a importância para o Tiro com Arco da participação dos arqueiros 
nacionais nas mais altas competições internacionais, prevê-se a possibilidade de participação de uma Equipa 
Nacional no Campeonato da Europa de 2016 e numa prova da Taça do Mundo, provas estas que constituem 
respetivamente a segunda e a última prova de apuramento para os Jogos Olímpicos de 2016. 
 
Em termos de formação, será dada continuidade ao trabalho de qualificação técnica dos Agentes Desportivos 
iniciado em 2012, como catalisador da expansão da modalidade e aumento do nível técnico e competitivo da 
mesma. O foco principal manter-se-á na formação de treinadores, sendo que em 2016 se prevê dar início ao 
Curso de Treinadores de Grau II. 
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O ponto de partida para 2016, no que diz respeito à situação financeira da FPTA, caracteriza-se pela ausência 
de dificuldades de tesouraria, fruto da racionalização dos gastos da Federação e da regularização definitiva, no 
decorrer do 1º semestre de 2015, do significativo passivo transitado de 2011.  
 
Após consolidação financeira e estabilização da estrutura de gastos da federação realizadas pela atual direção 
nos anos de 2012 a 2015, e perspetivando-se novos cortes nas verbas relativas ao Contrato Programa a 
celebrar com o IPDJ, importa continuar em 2016 na senda de um trabalho estruturante, com o objetivo de 
aumentar as receitas da Federação e da modalidade e de canalizar o maior montante de verbas possível para o 
desenvolvimento da modalidade e da atividade desportiva de Tiro com Arco, de forma a garantir a sua 
sustentabilidade e competitividade futura. 
 
Este trabalho poderá ser fortemente condicionado por uma ação intentada pelo ex-alteta Nuno Pombo contra 
a FPTA por factos reportados a 2009 e 2010, conforme referido no Anexo I – Nota 16, e que poderá vir a ter 
desfecho e eventuais impactos financeiros em 2016. 
 
 
Cruz Quebrada, 29 de fevereiro de 2016 
 
Pela Direção da FPTA, 
 
 
 
 
 
Luís Vieira  
(Presidente) 
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CAPÍTULO 11 -  ANEXOS 
 

ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2015 
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Anexo às demonstrações financeiras (euros) 
 
1 — Introdução 
 
A Federação Portuguesa de Tiro com Arco (adiante designada por FPTA), tem sede na Estrada da Costa, anexo 
ao Lar feminino do ISEF e tem como atividade principal a organização de atividades desportivas de Tiro com 
Arco. 
 
 
2 — Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 
 
2.1 – Base de preparação 
 
Estas demonstrações financeiras foram preparadas pela FPTA de acordo com as Normas Contabilísticas e de 
Relato Financeiro (NCRF) aprovadas pela portaria nº 1011/2009 de 9 de Setembro, com as adaptações às ESNL 
– Entidades do Sector não Lucrativo, aprovadas pela portaria 106/2011 de 14 de Março e em vigor à data de 31 
de Dezembro de 2015. 
  
2.2 – Derrogação das disposições do SNC 
 
Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, casos excecionais 
que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista nas NCRF. 
 
 
3 — Principais políticas contabilísticas: 
 
As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo 
se descrevem.  
 
3.1 – Caixa e equivalentes de caixa 
 
Consideram-se Caixa e seus equivalentes os montantes imediatamente disponíveis, possuídos pela Empresa em 
entidades bancárias. 
 
3.2 – Provisões, passivos e ativos contingentes 
 
As transações realizadas pela empresa em 2015, não ocasionaram necessidade de constituir qualquer provisão, 
por não existirem nem ativos nem passivos contingentes à data de elaboração das demonstrações financeiras. 
 
3.3 – Imposto sobre o rendimento 
 
A atividade da FPTA está abrangida pela isenção definitiva prevista no artigo 11 do CIRC. 
 
3.4 - Especialização de exercícios 
 
Os rendimentos e gastos da Empresa são registados de acordo com o princípio da especialização de exercícios, 
pelo qual estes são reconhecidos na medida em que são gerados, independentemente do momento em que 
são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes 
rendimentos e gastos gerados são registados nas rubricas de outras contas a pagar/receber e diferimentos. 
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3.5 - Ativos Fixos Tangíveis 
 
Os Ativos Tangíveis existentes, encontram-se registados ao custo de aquisição. 
As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado. 
Os bens, estão a ser depreciados a taxas constantes. 
 
3.8 - Rédito 
 
O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido quando: 

i) a quantia de rédito possa ser fiavelmente mensurada;  
ii) seja provável que os benefícios económicos associados à transação fluam para a entidade;   
iii) os custos incorridos com a transação e os custos para concluir a transação possam ser fiavelmente 

mensurados. 
 
Os restantes rendimentos e gastos são registados de acordo com o pressuposto do acréscimo, pelo que são 
reconhecidos à medida que são gerados independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. 
As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos gerados são 
registados nas rubricas de “Diferimentos” ou “Outras contas a pagar ou a receber”. 
 
3.11 - Instrumentos financeiros 
 
i) Clientes 
No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes de forma a avaliar se existe alguma 
evidência objetiva de que não são recuperáveis. Se assim for, é de imediato reconhecida a respetiva perda por 
imparidade. As perdas por imparidade são registadas em sequência de eventos ocorridos que indiquem, 
objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido. Para 
tal, a entidade tem em consideração informação de mercado que demonstre que o cliente está em 
incumprimento das suas responsabilidades, bem como informação histórica dos saldos vencidos e não 
recebidos. 
ii) Empréstimos e contas a pagar não correntes 
Os empréstimos e as contas a pagar não correntes, utilizando uma das opções da NCRF 27, são registados no 
passivo pelo custo. 
iii) Fornecedores e outras dívidas a terceiros 
As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem 
juros e o efeito do desconto é considerado imaterial. 
 
 
4 — Fluxos de caixa: 
 
4.1 — Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários. 
 
A caixa e depósitos bancários apresentam os seguintes valores: 

 
           2015           2014 

Caixa                  399,76€                    70,35€ 

Depósitos à ordem CGD               7.496,41€               7.048,60€  

Depósitos a prazo  CGD             15.000,00€               7.500,00€  

CaixaGest Tesouraria                    96,76€                    96,76€ 

Total             22.992,93€             14.715,71€ 
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5 — Diferimentos e Acréscimos de Ganhos e Gastos 
 
Estas contas estão compostas pelos seguintes valores: 
 

Gastos a reconhecer 2015 2014 

Seguros diferidos          321,07€          334,46€ 

Quotizações          445,07€          0,00€ 

Rendimentos a reconhecer 2015 2014 

Subsídios IEFP               0,00€               798,34€ 

 
6 — Ativos fixos tangíveis: 
Movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações 
acumuladas foram as seguintes: 

 

              2015              2014 

Ativos   

Saldo Inicial 97.381,06 138.371,60 

Aquisições 1.248,68 21.015,24 

Alienações 0,00 17.810,52 

Transferências e Abates 0,00 44.195,26 

Saldo final 98.629,74 97.381,06 

Amortizações Acumuladas   

Saldo Inicial 79.521,00 113.606,61 

Depreciações do Exercício 8.478,68 29.221,35 

Alienações 0,00 17.810,52 

Transferências e Abates 0,00 45.496,44 

Saldo final 87.999,68 79.521,00 

Ativos Líquidos 10.630,06 17.860,06 

 
7 – Estado e outros entes públicos 
Discriminação dos valores constantes nas rubricas do Estado e outros entes públicos: 
 

    2015    2014 

Retenções na fonte sobre juros bancários 0,11€ 0,11€ 

Total a débito        0,11€        0,11€ 

   

Retenções na fonte        195,60€        1.077,88€ 

Segurança Social       2.631,29€        2.870,21€ 

IVA           0,00€           105,11€ 

Total a crédito        2.826,89€        4.053,20€ 

 
8 – Financiamentos obtidos 
 
Foi celebrado um contrato de Leasing, no Banque PSA Finance, para a aquisição da viatura Peugeot 98-OD-92. 
 Valor da Viatura:  15.320,01€ 
 Valor do Financiamento: 13.070,00€ 
 Nº total de prestações: 36 
 Prestações por pagar 12  
 Valor em dívida a 31.12.2015 4.669,15€ 
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9 – Gastos com pessoal 
 

 2015 2014 

Remuneração do pessoal      25.134,06€         21.717,87€ 

Encargos sobre remunerações        4.964,44€         4.452,01€ 

Indemnizações                0,00€               430,67€ 

Seguro de Acidentes de Trabalho            424,80€             536,42€ 

Medicina no trabalho            222,00€             168,00€ 

Outros             57,50€             17,85€ 

Total 30.802,80€ 27.322,82€ 

 
• No quadro da empresa estão registados 3 trabalhadores, estando 1 em regime de tempo 

parcial e dois a tempo inteiro. 
• O número médio de trabalhadores ao longo do ano 2015 foi de 3. 
• O número total de horas trabalhadas foi de 4.000 

 
 
10 - Fornecimentos e serviços externos 
 
Detalhe dos custos com fornecimentos e serviços externos é como segue: 
 

FSE´s 2015 2014 

Subcontratos         1.403,00€          440,00€ 

Trabalhos especializados      8.041,60€      7.180,82€ 

Publicidade       676,50€       0,00€ 

Vigilância e Segurança          18,95€          42,32€ 

Honorários                        10.962,94€                        14.142,35€ 

Rendas     0,00€       1.275,19€   

Conservação e reparação           3.833,49€           1.589,33€ 

Serviços bancários               133,25€                367,41€  

Materiais       5.879,58€       5.351,92€ 

Energia e fluidos       3.435,58€       4.402,75€ 

Deslocações e estadas      8.197,46€      14.036,59€ 

Material de Limpeza           624,41€           393,83€ 

Rendas e alugueres 1.013,00€ 0,00€ 

Comunicação         1.631,37€         1.117,24€ 

Seguros      3.733,53€      2.593,61€ 

Contencioso e notariado           202,20€           139,37€ 

Despesas de representação      454,00€      1.306,77€ 

Outros       1901,16€       3.544,83€ 

Total   52.142,02€   57.924,33€ 
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11 - Outros gastos e perdas 
 
O detalhe da rubrica de outros gastos e perdas é apresentado no quadro seguinte: 
 

 2015 2014 

Impostos indiretos – Selo Auto 84,00€ 116,00€ 

Impostos indiretos – Selo        81,10€        187,51€ 

IVA 0,00€ 11,61€ 

Taxas          46,13€          763,43€ 

Quotizações      620,00€      1.404,63€ 

Correções de exercícios anteriores   1.468,30€   0,00€ 

Outros      0,00€      1.454,45€ 

Outros gastos e perdas de financiamento 70,76€ 334,35€ 

Total 2.370,29€ 4.271,98€ 

 
 
12 - Outros rendimentos e ganhos 
 
O detalhe da rubrica de outros rendimentos e ganhos é apresentado no quadro seguinte: 
 

 2015 2014 

Descontos obtidos 0,00€ 12,00€ 

Alienação de ativo tangível 200,00€ 2.000,10€ 

Correções de exercícios anteriores 985,06€ 0,00€ 

Outros 15,46€ 0,44€ 

Total         1.200,52€                      2.012,54€              

 
 
13 – Subsídios à Exploração 
 
O detalhe da rubrica de Subsídios à Exploração é apresentado no quadro seguinte: 
 

 2015 2014 

IPDJ – Programa de atividades regulares 62.500,00€ 51.200,00€ 

IPDJ - Enquadramento Técnico 0,00€ 6.300,00€ 

COP – Plano de Preparação Olímpica 3.819,31€ 27.611,72€ 

IPDJ – Formação   0,00€   1.000,00€ 

IEFP – Programa Estágio Emprego 2.056,00€   8.781,79€ 

Total               68.375,31€           94.893,51€ 
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14 – Rédito: 
 
Os rendimentos têm as seguintes origens: 
 

 2015 2014 

Quotizações de Filiação (Clubes) 2.760,00€ 2.020,00€ 

Federamentos 7.761,70€ 7.245,00€ 

Inscrição em campeonatos 0,00€  1.192,00€  

Seguros desportivos 2.450,12€ 2.737,00€ 

Provas 13.117,00€ 12.727,00€ 

Outros serviços 60,00€ 1.099,00€ 

Formação 5.265,00€ 2.810,00€ 

Atividades de tiro com arco 637,00€ 0,00€ 

Total 32.050,82€ 29.830,00€ 

 
 
15 — Informações exigidas por diplomas legais: 
 
a) A FPTA não tem dívidas ao Estado em situação de mora (DL 534/80 de 7 Nov. – artº. 1º nota 27 e art.º 2.º); 
 
b) Honorários do Fiscal-Único e Revisor Oficial de Contas: 
 
 Honorários 2015 ................................... 1.845,00€ 
 
 
16 — Aprovação das demonstrações financeiras: 
 
Estas Demonstrações Financeiras foram aprovadas pela Direção da Federação Portuguesa de Tiro com Arco em 
29 de Fevereiro de 2016. 
 
Não se registaram alterações relevantes nas condições à data do balanço. 
 
Posteriormente a 31 de Dezembro de 2015, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra concedeu avaliar um 
pedido de indemnização solicitado pelo ex-atleta Nuno Pombo. Este facto poderá vir a afetar materialmente a 
posição financeira e os resultados futuros da Federação.  
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ANEXO II - CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS 
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ANEXO III – RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO 
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