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INTRODUÇÃO 

 
 
Para 2009, a Direcção da FPTA decidiu introduzir alterações ao usual modelo e 

apresentação do Relatório e Contas. 
 

Tal deve-se a quatro factores: 
 
- À necessidade de aligeirar o processo de elaboração do Relatório e Contas e de 

diminuir a quantidade de tempo necessário à sua elaboração. 
 

- À necessidade de evitar os permanentes conflitos de posições sobre os factos 
apresentados. 
 

- À vontade de o tornar menos denso e mais factual.  
 

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

Por outro lado, tendo 2008 sido um ano que por via da estatutária alteração dos 
Corpos Sociais da FPTA com a realização de eleições teve duas equipas Directivas, 

o ano de 2008 tem ainda assim de ser julgado como um todo. 
 
Deste modo, continuaremos fiéis ao princípio de proporcionar aos associados da 

FPTA plena informação sobre os factos ocorridos e esperamos que a facilidade de 
interpretação permita evitar o usual aproveitamento deste momento da vida 

associativa para outros fins. 
 
Os objectivos dos Relatórios e Contas, e principalmente deste são os seguintes: 

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

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

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

dispendidas. 
 

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

- Concluir sobre os números, valores e situações ocorridas de forma a melhorar as 
situações futuras. 
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Notas gerais referentes a 2008: 
 

A - Principais factores positivos a realçar: 
- Foi um ano globalmente muito positivo no aspecto desportivo internacional, com 
a conquista de uma vaga para participar nos Jogos Olímpicos e de diversos outros 

resultados desportivos positivos.  
- A aposta na preparação das Selecções Nacionais deu frutos e teve um impacto 

positivo na melhoria global do desempenho desportivo internacional. 
- A criação do Campo de Tiro com Arco da FPTA no Estádio Nacional foi um factor 
extremamente positivo no desenvolvimento da modalidade em 2008. 

- A FPTA realizou em 2008 o terceiro momento de formação com a realização de 
mais um bloco do Curso de Treinadores apoiado pela EMAU, tendo contado com a 

participação de prelectores internacionais e de formandos no total de 8 países.  
 
B - A FPTA teve e mantém alguns problemas, alguns dos quais de difícil resolução: 

- Excesso de conflitualidade interna 
- Falta de sentido de comunidade e predominância da defesa por parte dos 

agentes desportivos do interesse individual sobre o colectivo. 
- A pouca aceitação da necessidade de cada utilizador do sistema contribuir 
financeiramente a quando da utilização do mesmo. 

- A falta de compreensão do papel da FPTA enquanto estrutura de prestação de 
serviços aos seus associados.  

- A necessidade da separação entre a pratica desportiva em ambiente de lazer e a 
pratica desportiva com claros objectivos de alto rendimento 
- Infelizmente, constrangimentos de diversas ordens, especialmente devido à falta 

de empenho por parte duma parte significativa dos arqueiros em seguir as 
indicações do Treinador Nacional, provocaram um desaproveitamento do trabalho 

do mesmo. 
- Apesar do esforço da FPTA na área da formação, especialmente na área de 

arbitragem, toda a política de formação e certificação terá de ser incrementada. 
- Em 2008 a FPTA terminou o Programa de Modernização e necessita neste 
momento de começar a operacionalizar a rede digital de forma a conseguir ganhos 

ao nível da produtividade. 
 

C – Situações que foram positivas e que interessa acautelar de futuro: 
- Os resultados desportivos obtidos garantem melhores probabilidades de a médio 
ou mesmo curto prazo a FPTA poder ter acesso a outros programas estatais de 

apoio, nomeadamente na vertente alto rendimento. 
- A contratação dum técnico estrangeiro de renome internacional a tempo inteiro 

fortaleceu a estrutura técnica da FPTA.  
 
D – Situações de possível fragilidade futura que convém acautelar. 

- A estrutura financeira da modalidade não permite a captação de praticantes 
desportivos ou clubes, nem a FPTA teve recursos para tal. 

- Em 2008 o financiamento do IDP continuou a não ser suficiente para a plena 
execução do projecto e orçamento, quer pela ausência de possibilidade de 
celebração de contratos programa em diversas áreas, quer pela exiguidade das 

verbas concedidas nos contratos assinados. 
- As receitas geradas internamente pela modalidade continuam igualmente a ser 

insuficientes para cobrir o investimento por parte do IDP. 



 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS DE 2008        Página 5 de 39 

 

Notas gerais referentes ao Ciclo Olímpico 2005-2008: 
 

Sendo 2008 um ano de final de Ciclo Olímpico, impõem-se algumas conclusões de 
carácter plurianual: 
 

A - Principais factores positivos a realçar: 
- Modalidade teve uma evolução positiva em quase todos os campos, 

especialmente no campo desportivo. 
- Internamente a FPTA encontra-se muito mais organizada e dotada de métodos, 
procedimentos e rotinas que lhe permitem funcionar de um modo mais eficiente. 

- A FPTA informatizou-se e realiza hoje a maioria das tarefas e comunicação 
recorrendo à via digital. 

- O modelo desportivo estratificado deve ser prosseguido, continuando a adaptar a 
realidade competitiva às realidades internacionais. 
- A FPTA encontra-se hoje apetrechada desportiva e administrativamente como 

nunca esteve, pese embora a necessidade em algumas áreas de continuar este 
esforço de apetrechamento. 

- Este apetrechamento é especialmente visível ao nível da qualidade e quantidade 
de material desportivo de campo, onde se realçam bastidores e demais 
equipamento de campo, equipamentos digitais de controlo de tiro, veículos de 

transporte, equipamentos informáticos, página de Internet e rede digital.  
- A FPTA tem hoje infra-estruturas físicas e orgânicas que não possuía na década 

anterior, nomeadamente o Campo de Tiro com Arco situado no Estádio Nacional e 
todo o projecto em desenvolvimento relativo ao Centro de Alto Rendimento.  
- Durante este período desenvolveu-se um grande esforço na qualificação ou 

contratação de técnicos ao serviço da FPTA, que trouxeram grandes melhorias ao 
funcionamento a diversos níveis. 

- A FPTA ganhou exposição e credibilidade internacional, tendo organizado com 
sucesso diversos estágios, cursos e inclusive um Campeonato da Europa de 

Júniores tido pelas instâncias internacionais como um dos melhores de sempre. 
- Houve uma clara aposta no sector da formação com especial relevância na área 
dos treinadores e também ao nível da arbitragem, embora ainda seja necessário 

continuar a expandir o esforço de formação. 
 

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

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

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

ao bom funcionamento do sistema. 
- Verifica-se ainda um claro desaproveitamento pelos clubes das vantagens de 

utilizarem o segmento competitivo local para uma introdução dos seus atletas às 
regras e processos da competição em geral. 
- Apesar de ter havido reformas regulamentares nos últimos anos, algumas até 

um pouco mais profundas, não estar ainda o nosso panorama normativo em dia 
com as necessidades actuais. 
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C – Situações que foram positivas e que interessa acautelar de futuro: 
- Globalmente, o Tiro com Arco é hoje mais competitivo, o que se espera motive 

os arqueiros para trabalhar. 
- Apesar da necessidade de clarificação dos programas relacionados, a FPTA 
deverá procurar continuara a desenvolver o Centro de Alto Rendimento, as 

Selecção Nacionais e os Grupos de Trabalho. 
- FPTA deverá continuar a protocolar actividades ou acções dentro de 

determinadas circunstâncias com os clubes que se proponham a ser enquadrados 
pela FPTA na realização destas acções e aceitem fazê-lo sob directivas da FPTA.   
- As principais atribuições da FPTA são a organização interna da modalidade, ou 

seja, a regulamentação, controle, acompanhamento e supervisão dos quadros 
competitivos da modalidade dentro do território nacional e a representação do 

nosso país a nível internacional, situação que é necessário manter e desenvolver. 
 
D – Situações de possível fragilidade futura que convém acautelar. 

- Continua a haver grade oposição e resistência a toda e qualquer mudança. 
- O número de praticantes tem-se mantido praticamente constante à volta dos 

300 atletas federados, devendo inclusivamente ser criados programas específicos 
para outras formas de adesão à FPTA em sectores fora dos tradicionalmente 
desenvolvidos até aqui. 

- Existem reformas que não foram ainda implementadas e que têm de o ser a 
muito curto prazo, sob pena de continuar a alargar o fosso que nos separa dos 

países mais evoluídos da modalidade, nomeadamente no tocante às provas de 
equipas. 
- O presente modelo de competição colectiva é totalmente inútil, não reflecte a 

presente filosofia de avaliação ao desempenho colectivo mundial e não tem 
qualquer razão de ser. 

- Boicote ou mesmo sabotagem de qualquer tentativa de reforma com a criação 
de dificuldades desnecessárias à modalidade e à estrutura da FPTA e aos seus 

dirigentes, voluntários e benévolos à força da lei, que acabam por ter de perder o 
seu tempo e despender recursos da Federação em situações totalmente inúteis e 
que nada trazem de positivo à modalidade. 

- É necessário implementar uma separação entre os quadros competitivos do 
desporto jovem e do desporto para adultos. 

- Será ainda necessário implementar regras de acesso ao Segmento Nacional e de 
mais clara estratificação de segmentos. 
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CAPÍTULO I 

Membros dos Corpos Sociais da Federação Portuguesa de Tiro com Arco 
 

2008, sendo ano de fim Ciclo Olímpico, foi igualmente o ano em que os corpos 

sociais da FPTA eleitos em 2005 terminaram o seu segundo mandato Quadrienal, 
não se tendo recandidatado. 
 

1.1 – Quadriénio 2005/2008 

 

Mesa da Assembleia-Geral 
Presidente   Victor Manuel dos Santos Quintino 
Vice-Presidente  Luís Carlos Pais Vaz Tecedeiro 

1º Secretário  Gustavo Francisco de Mendonça Estevans 
 

Presidente    Carlos Guilherme Beato de Freitas 
Direcção   Victor Manuel Pereira dos Santos 
    José Fernando Cotrim Antunes 

    Maria de Fátima Pereira Caetano 
   Pedro Manuel Fialho Correia dos Santos 

        
Conselho Fiscal  

Presidente   José António Rodriguez Pedro Muralha (ROC) 

Secretário    Elisabete Branco do Paço 
Vogal    Abílio da Silva Gonçalves 

Suplente    António Baltazar Mortal (ROC) 
 

Conselho de Disciplina 

Presidente    José Pedro Fazenda Martins (Jurista) 
Secretário    Mário Rui Dinis Nacho (Jurista) 

Vogal    Pedro Gonçalves Figueiredo Santana 
Suplente   Fernando Pereira Silva Coelho 

 

Conselho de Arbitragem 
Presidente   José Simplício de Sousa 

Secretário   Ana Carla Leitão Silva Rodrigues 
Vogal    Carlos Hermínio Eufrazino de Oliveira 
Suplente   Francisco José Galveias 

 
 

Conselho Jurisdicional 
Presidente   Valentim José Ramalho Rodrigues (Jurista) 

Secretário    José Manuel Barbeira dos Santos  (Jurista) 
Vogal    João Jorge Dias Vale de Andrade  (Jurista) 
Suplente   Messias Martins Tomé  (Jurista) 

 
Dando cumprimento ao estatutariamente estabelecido, realizaram-se 

eleições em 2008, tendo sido eleitos os seguintes elementos para o 
Quadriénio 2009/2012: 
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1.2 – Quadriénio 2009/2012 

 
Mesa da 
Assembleia Geral  

Presidente José António dos Santos Pereira de Matos 

Vice-Presidente Nuno Miguel Condeça Félix 

1º Secretario Maria Margarida Branco Alves Pereira Müller 

2º Secretario Vítor Manuel Santos Ribeiro 

  

Presidente Fernando José Ramalho Prieto Alves 

Direcção Guilherme Luís Vandersmissen Abrantes 

 Carlos José Louro Baptista 

 Miguel Henrique dos Santos Moreira 

 Domingos Manuel Reis Oliveira Marta 

Suplente  Ana Cristina Barreto Santos Almeida 

Suplente  Maria João Loureiro Ribeiro 

Conselho Fiscal  

Presidente Manuel João Silva Ferreira 

Secretario José Manuel Marcelino Chagas (TOC) 

Vogal Paulo Filipe Graça Barreiro (TOC) 

Suplente Maria Manuela Pereira Lopes (TOC) 

Conselho de 
disciplina  

Presidente João Paulo da Silva Rosa (Jurista) 

Secretario Vítor Hugo Neves Ferreira 

Vogal Henrique João da Conceição Pereira  Jourdan 

Suplente César António Martins da Silva Ferraz 
Conselho de 

Arbitragem  

Presidente Francisco José Galveias 

Secretario Isabel Maria Salgueiro dos Anjos Cardoso 

Vogal Miguel Nuno Serieiro Duarte 

Suplente Carlos Hermínio Eufrazino de oliveira 
Conselho 

Jurisdicional  

Presidente João Augusto de Jesus Parada (Jurista) 

Secretario Filipa Marques Lemos Ferrador (Jurista) 

Vogal Felicidade da Conceição Bravo Lourenço Prieto Alves 

Suplente Maria João Gonçalves Moreno Afonso Rosa 
 

Tendo em conta as renúncias ao mandato ocorridas em Dezembro de 2008 por 

parte de Guilherme Abrantes, Miguel Moreira e indisponibilidade de Ana Cristina 
Almeida para assumir funções, irão realizar-se já novas eleições para a Direcção 

no início de 2009, conforme definido nos Estatutos da FPTA. 
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CAPÍTULO II 

 

ESTADO DE DESENVOLVIMENTO EM VÁRIAS ÁREAS 

 

1. Evolução do número de clubes e praticantes. 

 

1.1 Evolução do número de praticantes. 
 
- Em 2008 a FPTA contabilizou 293 praticantes filiados  

 
Conclusões: 

- Em 2008 o número de praticantes federados manteve-se praticamente 
inalterado à volta dos 300 atletas, tendo ainda assim registado uma diminuta 
redução, menos 8 do que em 2007.  

 
1.2 Índice de prática competitiva. 

 
- Em 2008 a FPTA contabilizou 1690 participações em provas.  
- Em 2008 a FPTA contabilizou a organização de 23 provas de sala. 

- Em 2008 a FPTA contabilizou a organização de 21 provas de campo. 
 

Conclusões: 
- Em 2008 foram organizadas 44 provas, menos 4 do que em 2007.  

- Em 2008 o número de provas de sala foi inferior em 4 às realizadas no ano 
anterior. O número médio de arqueiros em sala, por prova em 2007 foi de 40 
participantes, aumentando em 2008 para 41. No entanto a diminuição da 

quantidade de provas de sala organizadas levou à diminuição do número total de 
participações. Para todos os efeitos e em termos médios pode concluir-se que a 

actividade em sala em 2008 se manteve praticamente inalterada em relação a 
2007. 
- No tocante a campo, organizaram-se o mesmo número de provas do que no ano 

de 2007, tendo o número de participações diminuído em 2008. Da média de 42 
participantes em 2007 passou-se para 35. Conforme já referido em anos 

anteriores continua a ser na época de campo que se verifica o menor índice de 
participação competitiva. 
- Globalmente o número de participações em prova diminuiu relativamente a 

2007. 
 

1.3 Evolução do número de Clubes. 
 
- Em 2008 a FPTA contabilizou 26 Clubes filiados  

 
Conclusões: 

- Em 2008 o número de clubes filiados diminuiu ligeiramente relativamente a 
2007, com menos 3 clubes filiados. Houve as usuais transferências entre clubes, 
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pelo que esta variação não é significativa, nem teve um impacto ao nível do 
número de praticantes filiados, como já referido. 

 

2. Implantação espacial. 

2.1 Implantação espacial 

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

- O Distrito de Lisboa continua a ser o mais representativo, com quase 60% dos 

praticantes a nível nacional.  

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

Distritos do litoral, desde Setúbal ao Porto, com alguns pontos fora desta linha, 
incluindo ambas as regiões autónomas.  

- No total a FPTA está presente em 9 dos 18 distritos. 

Conclusões: 

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

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

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

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

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

lhes permita sobreviverem mais auto-sustentadamente. 

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

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

outro, ou ao abandono de um arqueiro ou grupo de arqueiros, geralmente por 
divergências internas, com a consequente criação dum novo clube. Esta segunda 

situação, embora acabe por gerar de facto um novo clube, acaba por não se 
reflectir no aumento global de praticantes, já que apenas divide os praticantes 
dum clube por dois e ainda por cima, regra geral, em situação de grande 

proximidade geográfica. 

- A experiência mostra-nos claramente que este método não potencia o 

crescimento da modalidade e que em geral estes movimentos acabam por se 
traduzir em projectos de curta duração ou de sustentabilidade nula ou no mínimo 
duvidosa. 

- Dada a falta absoluta de vitalidade da modalidade nesta área, seria necessário à 
FPTA criar uma estrutura profissional ou no mínimo semi-profissional que se 
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dedicasse à criação e gestão de uma rede de clubes de Tiro com Arco, bem como 
da criação de regulamentação mais extensa e detalhada sobre a matéria 

assegurando o funcionamento regular dos mesmos, pelo menos durante um 
período de transição. Ora não sendo esta a vocação nem constando dos objectivos 
estatutários da FPTA, nem tendo esta fundos ou receitas que permitam seguir este 

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

- Efectivamente, a longevidade dos praticantes da modalidade, já que esta pode 
ser praticada até idades muito mais avançadas do que a maioria dos desportos, a 
ausência de benefícios individuais, especialmente financeiros, junto à apatia 

generalizada e falta de iniciativa no nosso país, leva a que não haja uma natural 
evolução dos praticantes para treinadores e posteriormente dirigentes, e em que 

na maioria dos casos estas funções acabem por ser acumuladas, com e em 
prejuízo das 3 funções. 

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

criação de novos clubes, o panorama possível será pois o de expansão por 
“divisão celular de proximidade” o que não nos leva a crer a curto prazo em 

grandes alterações ao panorama actual de distribuição da prática da modalidade 

 

3. Evolução de outros agentes desportivos. 

3.1 Treinadores e Técnicos Auxiliares 

- Em 2008 os clubes filiados na FPTA contavam com 32 treinadores ou técnicos 

auxiliares no activo 

Conclusões: 

- Este número corresponde aproximadamente às necessidades actuais, embora 

fosse preferível que cada clube pudesse contar com pelo menos dois elementos, 
de forma a garantir uma continuidade em caso de impossibilidade de um deles.  

- A FPTA tem investido grandemente na formação de treinadores embora o nível 
qualitativo geral deva ainda ser considerado baixo. 

- A maioria dos nossos treinadores continua a não se especializar, acumulando 
muitas vezes com o facto de serem arqueiros e ainda dirigentes, pelo não será 
efectivamente possível estruturar a modalidade em moldes mais apropriados às 

necessidades do séc. XXI, nomeadamente numa perspectiva de busca do alto 
rendimento. 

- Se já em si a não profissionalização, ou pior, a profissionalização encapotada é 
um factor detractor do desenvolvimento, já que não potencia a dedicação em 
moldes mais exclusivos à modalidade nem a necessária transparência e 

posicionamento institucional, a promiscuidade entre funções acaba por ter um 
impacto negativo global, quer na imagem quer no desempenho global, quer do 

próprio, quer dos atletas. 
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3.2 Árbitros e controladores de tempo 

- Em 2008 a FPTA contava com 31 Árbitros e controladores de tempo no activo. 

Conclusões: 

- Este número não corresponde às necessidades actuais. Exceptuando a região do 

Açores, onde graças a recentes acções de formação foi possível formar novos 
árbitros, tal não se aplica ao resto do país. 

- Apesar de na área da arbitragem ter havido uma evolução positiva e de terem 
havido melhorias de qualidade devido à formação promovida pela FPTA em anos 
anteriores, será necessário continuar a trabalhar no sentido de promover o 

aumento da quantidade e qualidade dos árbitros.  

 

4. Selecções Nacionais. 

 

2008 foi um ano marcado pelo facto de ser ano Olímpico. 
 
4.1 Organização Funcional. 

 
- Conforme anunciado e apresentado em 2007, a FPTA reformulou a partir de 

Janeiro o funcionamento das Selecções Nacionais, Grupos de Trabalho e 
respectiva estrutura técnica. 

 
- Entrou em plenas funções a estrutura técnica delineada no ano de 2007, 
composta por Carlos Freitas, José Antunes, Adriano Dias e Myung Lee. 

 
- Entrou em plenas funções o Técnico de nacionalidade Coreana contratado no 

final de 2007, com funções de acompanhamento directo do trabalho diário dos 
arqueiros. 
 

- Deu-se início a programa de trabalho e acompanhamento técnico, englobando 
um grupo de 18 arqueiros, numa primeira fase em instalações cedidas pelo 

Estádio Nacional, e já numa segunda fase no Campo de Tiro com Arco da FPTA. 
 
 

4.2 Competições Internacionais 
 

- A FPTA participou no Campeonato Europeu de Tiro de Sala. 
 
- A FPTA iniciou o ano sem qualquer vaga de apuramento para os Jogos Olímpicos. 

 
- A FPTA participou no Campeonato Europeu de Tiro de Campo, em VIttel, França 

onde não conseguiu obter nenhuma das vagas disponíveis atribuídas a essa 
competição. 
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- A FPTA participou no Torneio de Qualificação Mundial, em Boe, França, realizado 

em paralelo com uma edição da Taça do Mundo, onde obteve uma das últimas 5 
vagas disponíveis que eram atribuídas nessa competição. 
 

- Além da conquista desta vaga, é de realçar que o arqueiro Nuno Pombo venceu 
o respectivo Torneio de Qualificação Mundial. 

 
- Após uma edição de interregno (Atenas) a FPTA voltou a estar presente numa 
edição dos Jogos Olímpicos, realizados em Pequim, tendo-se o arqueiro Nuno 

Pombo classificado em 50º lugar. 
 

- A FPTA participou no Campeonato do Mundo de Jovens em Tiro de Campo, em 
Antalya, Turquia, tendo o arqueiro Filipe Silva obtido uma boa classificação, ao 
classificar-se no 15º lugar. 

 
Conclusões: 

- É evidente que o modelo de trabalho que tem vindo a ser implementado pela 
FPTA começa a mostrar a possibilidade da melhoria dos resultados até aqui 
obtidos.  

 
- Mantiveram-se no fundamental as condições financeiras de participação nos 

referidos eventos. O resultado global foi positivo e Portugal continuou a fazer-se 
representar a nível Internacional de forma satisfatória mantendo assim o trabalho 
iniciado em anos anteriores. 

 

4.3 Outros Dados referentes a Selecções Nacionais 

- A FPTA organizou em Portugal um Estágio Internacional de Preparação Olímpica 
que contou com a presença da Selecção Nacional Espanhola e juntou o arqueiro 

português e o arqueiro espanhol que representaram ambos os países nos Jogos 
Olímpicos de Pequim. 

- Este Estágio decorreu no Campo de Tiro com Arco da FPTA no Estádio Nacional e 

teve a participação de diversos atletas dos países e foi considerado muito positivo 
por ambas as partes. 

 

5.   Divulgação da modalidade. 

- Em 2008 manteve-se a política de divulgação e organização de actividades com 
vista ao aumento do número e do interesse dos praticantes na nossa modalidade 
centrada nos clubes. 

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

a recusar diversos pedidos, devido à falta de recursos ou interesse directo para a 



 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS DE 2008        Página 14 de 39 

 

FPTA, nomeadamente quando o objectivo da acção era meramente recreativo, 
sem benefícios futuros directos para a modalidade. 

- Foi novamente assinado um contrato programa com o IDP de forma a divulgar a 
modalidade junto dos jovens, aproveitando a componente histórica da 
modalidade, tendo havido a adesão e participação de centenas de Jovens. Estas 

acções só foram possíveis com uma estreita colaboração entre o IDP, a FPTA e 
clubes existentes ou em fase de criação.  

 

6. Instalações e Património. 

6.1 Sede: 

- Durante 2008 mantiveram-se todas as dificuldades existentes nesta área. A 
FPTA continua a funcionar nas instalações do Anexo ao Lar Feminino do ISEF. 

- A FPTA teve resposta da Câmara Municipal de Lisboa às solicitações iniciadas em 
2006. Infelizmente o espaço proposto não reúne as condições mínimas, pelo que a 

situação se mantém. 

 

6.2 Campo: 

- Finalmente, em Abril de 2008 pudemos tomar posse do Campo de Tiro com Arco 
da FPTA, situado no Estádio Nacional.  

- Tratou-se de uma grande vitória da FPTA em especial da Equipa que terminou o 
mandato em 2008 e que demorou 7 anos a concretizar. A posse do campo irá 

permitir um desenvolvimento da modalidade e será um instrumento fundamental 
na preparação das Selecções Nacionais.  

- O campo permite a prática aos Federados, especialmente aos da zona de Lisboa, 

e irá futuramente permitir a prática à população em geral.   

6.3 Sala 

- Iniciaram-se com o IDP as negociações com vista à construção dum espaço 
polivalente, destinado à FPTA que possa servir de sala de tiro, com espaço de 
arrecadação e manutenção de equipamentos e sala de apoio. 

- Foi já entregue ao IDP o Projecto de Arquitectura para este espaço, sendo de 
esperar o início das obras em 2009. 

6.4 Centro de Alto Rendimento 

- A FPTA formalizou em 2008 com o IDP a instalação do seu Centro de Alto 
Rendimento no Estádio Nacional.  
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7. Administração. 

- Do ponto de vista administrativo, continua a ser evidente a dificuldade de alguns 

clubes se adaptarem às exigências actuais do funcionamento do Desporto em 
Portugal.  

- As exigências neste campo por parte das entidades públicas continuam a 
aumentar exponencialmente ao ponto de serem um entrave ao desenvolvimento 
da modalidade, por via do tempo necessário ao desempenho de questões 

burocráticas. 

- A própria estrutura da FPTA continua a ter dificuldade em acompanhar todos os 

processos burocráticos, quer internos quer externos. Tal deve-se não só à 
complexidade dos processos em si, nomeadamente no tocante ao preenchimento 
de formulários a entregar ao IDP como ao facto de as estruturas dirigentes da 

Federações em Portugal continuarem por imperativo legal a ser compostas por 
voluntários e não por profissionais. As condicionantes ao nível do tempo 

dispendido são fundamentais já que apesar das muitas dezenas de horas 
dispendidas mensalmente por alguns dos elementos dos corpos sociais da FPTA, 
ainda assim não é possível dar seguimento a todas as solicitações. 

8. Enquadramento Humano (Administrativo e Técnico). 

- Em 2008 manteve-se no global a estrutura do enquadramento humano da FPTA. 

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

- No sector técnico-administrativo na área de apoio a provas, manteve-se o apoio 

dum técnico em regime de prestação de serviços. 

- No sector técnico, manteve-se o apoio dum técnico em regime de prestação de 

serviços, com funções de Seleccionador Nacional e do treinador Nacional de 
nacionalidade Coreana.  

9. Quadro regulamentar.  

- Em 2008 não houve alterações regulamentares significativas.  

- A Direcção, nas áreas da sua competência tomou algumas decisões relativas ao 

funcionamento da estrutura desportiva e sobretudo procurou-se implementar as 
alterações regulamentares dos anos anteriores. 

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

- Foram criados diversos programas de apoio à criação e reestruturação de clubes, 
nomeadamente o programa “PEDRA” e o programa “Crie o Seu Clube” 
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CAPÍTULO III 

DESCRIÇÃO DO QUADRO DAS ACÇÕES 

 

1. Organização de quadros competitivos nacionais. 

1.1 Provas de Tiro em Sala. 

- Durante o ano de 2008 foram organizadas 23 provas de sala que contaram com 
um total de 949 participações no conjunto de todos os Escalões e Categorias.  

1.2 Provas de Tiro com Arco ao Ar Livre. 

- O Tiro com Arco ao Ar Livre é a disciplina Olímpica. Do calendário de provas 
constaram 31 competições, com 741 participações no conjunto de todos os 

Escalões e Categorias.  

Conclusões: 

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

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

 

2. Participação em Quadros Competitivos Internacionais. 

Em 2008 a FPTA participou nas seguintes provas internacionais: 

- Jogos Olímpicos       Pequim –  China 

- Campeonato Europeu de Campo    Vittel  – França 
- Campeonato Europeu de Sala     Turim  – Itália 
- Campeonato Mundial de Campo de Juniores/Cadetes Antalya – Turquia 

- Taça do Mundo FITA      Boe  – França 
 

 
- Em todas as competições onde houve deslocação internacional foi necessário 
continuar a aplicar os moldes de financiamento comparticipados por parte dos 

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

 
 

3. Participação de dirigentes e técnicos em actividades 

promovidas por organismos internacionais. 

- O Presidente da FPTA acompanhou as deslocações das Equipas Nacionais, tendo, 
quando necessário exercido além disso e quando oportuno, funções técnicas. 
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- O Presidente da FPTA participou no congresso da EMAU decorrido em Vittel. 

 

4. Formação. 

 

 
- Durante o ano de 2008 a FPTA realizou com o apoio da EMAU em Portugal a 

última parte do Curso Internacional de Treinadores. 
 
- Foi igualmente realizada uma acção de actualização para árbitros. 

 
- Era intenção da FPTA ter realizado outras acções de formação, nomeadamente 

aproveitando o Treinador Nacional, mas tal não se pôde realizar devido a ter sido 
dada prioridade à qualificação Olímpica. 
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CAPÍTULO IV 

APOIOS A CLUBES, PRATICANTES E OUTROS AGENTES 
 

1. Apoios e incentivos a clubes. 

- Em 2008 a FPTA apoiou os clubes das seguintes formas: 

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

- Subsidiando integralmente as despesas realizadas com a arbitragem. 

- Cedendo os alvos necessários à realização das provas. 

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

viatura da FPTA. 

- Disponibilizando apoio Técnico aos Clubes que o solicitaram. 

 

2. Apoios a atletas. 

Os apoios a atletas revestiram as seguintes formas: 

- Apoio Técnico. Foi disponibilizado apoio técnico aos atletas integrantes da 
Selecção Nacional e dos Grupos de Trabalho de Alto Rendimento Sénior e de 

Jovens que o solicitaram.  

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

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

 

 

3. Apoios a árbitros. 

- Inserido nos apoios a clubes para a organização do quadro competitivo nacional 
a FPTA suportou as despesas referentes à deslocação e alimentação dos árbitros.  
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CAPÍTULO V 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

Em 2008 manteve-se no global a situação financeira da FPTA, ou seja, no geral 
esta encontra-se equilibrada, pese embora a excessiva dependência do 

financiamento público em percentagem do total das receitas e no global, o baixo 
valor absoluto dos valores que a FPTA movimenta. 

De forma a tornar este capítulo de mais fácil leitura, iremos apresentar esta 

análise em valores globais e arredondados, podendo os valores exactos e 
contabilísticos serem consultados na parte referente aos valores contabilísticos, 

expressos nas contas propriamente ditas. 

 

1 – Análise da situação de tesouraria. 

- No tocante a verbas propriamente ditas, a FPTA terminou o ano com 
aproximadamente 800 euros na conta bancária. 

- Passou igualmente o ano, com valores a receber do IDP, referentes a contratos-
programa assinados no montante ligeiramente superior a 39.000 euros. 

- A FPTA tinha a pagar, incluindo clubes, e fornecedores diversos, onde se 
incluíam as últimas despesas referentes ao hotel do Campeonato da Europa de 
Júniores, aproximadamente no valor de 30.000 Euros 

Conclusão: 

Tendo em conta os valores a receber pela FPTA, nomeadamente as verbas do IDP, 

a FPTA, se as tivesse recebido atempadamente até ao final de 2008, poderia ter 
liquidado na totalidade os saldo existentes com os fornecedores, bem como a 
factura do hotel. 

O saldo final, ou seja o valor que teria ficado disponível seria ligeiramente superior 
a 6.500 Euros. 

Deste modo é patente que a FPTA tem uma situação de solvabilidade financeira, 
ou seja está perfeitamente estabilizada. 

 

2 – Análise da estrutura de custos. 

Esta rubrica representa as diversas despesas que a FPTA tem de suportar para 

manter a sua actividade ao longo do ano. 
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- Em 2008 a FPTA, para manter o seu funcionamento necessitou de gastar um 
total de aproximadamente 226.000. 

Destes, há em especial a referir o seguinte: 

- Serviços prestados à FPTA 176.000 Euros. 

 - Despesas de Funcionamento 50.000 Euros. 

 - Deslocações, estadias, refeições (total referente a provas internacionais, 
apoio a provas nacionais e funcionamento da FPTA) 49.500 Euros. 

 -Treinador Nacional (remunerações e viagem de regresso) 24.500 Euros. 

 - Página de Internet e Rede digital 21.000 Euros. 

 - Apoios à actividade competitiva 31.000 Euros. 

- Custos com pessoal administrativo e técnico (excepto Treinador Nacional) 
21.500 Euros. 

- Amortizações de Equipamento 22.000 Euros. 

Conclusão: 

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

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

 

3 – Análise da estrutura de proveitos. 

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

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

- Em 2008 a FPTA, para manter o seu funcionamento recebeu um total de 

aproximadamente 224.000. 

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

- As receitas provenientes da modalidade são geradas pelos pagamentos que os 
clubes e agentes desportivos fazem à FPTA referentes a federamentos, inscrições 

em programas diversos e a comparticipação recebida referente a provas. Este 
valor ronda aproximadamente os 57.000 Euros. 

- Os subsídios estatais à modalidade rondam os 166.000 Euros. 
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Conclusão: 

A FPTA continua a funcionar maioritariamente devido aos subsídios recebidos 

pelas entidades públicas, nomeadamente as verbas recebidas do IDP, quer 
directamente, quer enviadas do IDP via COP. 

Verifica-se que apenas uma parte ligeiramente superior a 25% das nossas receitas 

são geradas internamente na modalidade pelos clubes e praticantes.  

Tendo em consideração que a FPTA contou em 2008 com 293 praticantes 

federados, cada praticante, em média, foi subsidiado pelo estado português no 
valor ligeiramente superior a 566 Euros. 

Nota: Em 2008 o IDP comprometeu-se a compensar a FPTA num valor adicional 

de 15.000 Euros para fazer face às despesas incorridas pela FPTA em 2007, 
nomeadamente para cobrir o prejuízo resultante do Campeonato Europeu de 

Juniores, já que este prejuízo se deveu também ao valor que inicialmente iria ser 
comparticipado pelo IDP ter sido diminuído em 45.000 Euros em relação ao 
inicialmente esperado e a comparticipar adicionalmente em despesas relacionadas 

com a Selecção Nacional. Esta verba, não foi até hoje recebida, pese embora os 
contactos da FPTA nesse sentido. 

 

4 – Análise Global da Situação financeira da FPTA. 

Em 2008, a FPTA procurou manter equilibrado o volume de despesas em relação 

ao das receitas. 

Continua a haver áreas onde a FPTA é claramente deficitária e não gera receitas 

nem recebe do IDP os valores necessários para as actividades que seria desejável 
desenvolver. 

Do total do valor efectivamente recebido, a maior percentagem, mais de três 

quartos, continua a ser recebida por conta do subsídio anual do IDP. Os proveitos 
associativos cobrem a quase totalidade do remanescente. A nossa modalidade 

continua a carecer de quaisquer receitas adicionais já que não é um desporto que 
permita quer uma receita de bilheteira, quer a captação de receitas publicitárias 

ou de patrocínios. 

No capítulo das despesas, além das rubricas das Selecções Nacionais, o valor 
continua a dividir-se principalmente em dois itens: o funcionamento da FPTA e o 

apoio a provas e clubes federados, com destaque para as despesas directamente 
imputáveis ao apoio à organização dos Campeonatos Nacionais. 

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

Conforme facilmente se pode analisar pelas rubricas da despesa, os custos gerais 
da FPTA, quer na sua vertente administrativa quer desportiva, são equilibrados e 
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estão ao nível das necessidades de manutenção da estrutura a funcionar ao nosso 
nível e dimensão. 

No entanto, infelizmente, as nossas receitas não permitem aumentar o nosso nível 
de despesa. Não sendo possível ou desejável para o desenvolvimento da 
modalidade efectuar cortes ainda mais radicais nas despesas da FPTA, teremos 

pois de efectivamente encontrar meios de suprir a escassez de recurso financeiros 
ao nosso dispor, mesmo que tal signifique um maior empenho da parte dos 

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

Conclusões Finais 

 

Em conclusão, a FPTA e o mundo que a rodeia são hoje uma realidade 
profundamente diferente do que eram à apenas meia dúzia de anos. 

Essa realidade em que nos inserimos hoje é totalmente diferente. A nível 
internacional, o Tiro com Arco é hoje e cada vez mais um desporto de Alta 
Competição, centrado numa estrutura tendencialmente profissional a todos os 

níveis (organização, praticantes, treinadores). Os resultados desportivos 
internacionais cada vez são mais altos e cada vez a competitividade é maior, com 

novos países a despontarem como eventuais candidatos às medalhas. 

A nível nacional, a realidade do desporto dos nossos dias aponta para dois 

caminhos: o da prática de desporto recreativo ou de lazer, pratica que embora 
enquadrada pelas federações desportivas se quer cada vez mais na esfera 
particular, como tal pouco ou nada apoiada ou suportada financeiramente, 

partindo-se do princípio que o desporto se massifique e seja praticado por muitos 
milhares de pessoas ou como segunda alternativa, o desporto de Alto Rendimento, 

na sua vertente pura de busca de resultados de excelência a nível internacional, 
leia-se Campeonatos Europeus, Mundiais ou Jogos Olímpicos, e concretamente, 
nada menos do que a obtenção de medalhas. 

Ora claramente estando a realidade da nossa modalidade ainda afastada destes 
dois caminhos, já que nem temos milhares de praticantes nem podemos 

honestamente considera-nos candidatos à obtenção de medalhas em provas 
internacionais de relevo, o Tiro com Arco encontra-se numa posição difícil. 

Seria fácil recomendar uma reflexão profunda como forma de encontrar a solução, 

mas embora necessária, não temos hoje infelizmente tempo para grandes 
reflexões. Até por que, tendo a FPTA promovido insistentemente o diálogo interno 

e a participação das “forças vivas” da modalidade, os resultados conhecidos, 
poderão ser no mínimo considerados fracos para sermos simpáticos, já que, 
apesar de toda a abertura, as eventuais criticas nunca são acompanhadas pela 

apresentação ou proposta qualquer tipo de alternativas ou soluções. 

 

 

Cruz Quebrada, 3 de Maio de 2009
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ANEXOS 

 
 

 
 

QUADROS DE APOIO 

 
1. NÚMERO DE PRATICANTES COM SEGURO DESPORTIVO QUE PARTICIPAM NO 

QUADRO COMPETITIVO OFICIAL 

2. IMPLANTAÇÃO GEOGRÁFICA DA MODALIDADE NO PAÍS 

3. PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES OBTIDAS EM CAMPEONATOS DO MUNDO, 

CAMPEONATOS DA EUROPA E OUTRAS COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS DE 

RECONHECIDO MÉRITO 

4. DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA 

5. ALTA COMPETIÇÃO E SELECÇÕES NACIONAIS 

6. ENQUADRAMENTO HUMANO 

7. ACTIVIDADE COMPETITIVA 

8. RELATÓRIO DA ACTIVIDADE DAS SELECÇÕES NACIONAIS E GRUPO DE TRABALHO 

DE ALTO RENDIMENTO (GTAR)  
9. CONTAS DO EXERCÍCIO 2005 

10. PARECER DO CONSELHO FISCAL 

11. CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS 

12. RELATÓRIO DA SOCIEDADE DE REVISORES DE CONTAS 
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QUADRO 1 – “NÚMERO DE PRATICANTES COM SEGURO DESPORTIVO QUE PARTICIPAM NO QUADRO COMPETITIVO OFICIAL” Ano 

de 2008 

Distritos 
até 

Juniore

s Masc 

até 
Juniores 

Fem 

Juniores 
Masc 

Juniores 
Fem 

Seniores 
Masc 

Seniores 
Fem 

Veterano
s Masc 

Veterano
s Fem 

Total 
Masc 

Total 
Fem 

TOTA
L 

Aveiro 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
Beja            
Braga            
Bragança            
Castelo Branco            
Coimbra 5 1 1 1 2 0 0 0 8 2 10 
Évora            
Faro 14 9 1 0 19 8 1 1 35 18 53 
Guarda            
Leiria 3 2 0 0 10 2 1 0 14 4 18 
Lisboa 30 9 18 1 75 23 10 2 133 31 168 
Portalegre            
Porto 0 0 0 0 7 1 0 0 7 1 8 
Santarém            
Setúbal 2 0 0 0 1 1 0 0 3 1 4 
Viana do Castelo            
Vila Real            
Viseu            
Açores 3 0 0 0 6 4 0 0 9 4 13 
Madeira 0 0 0 0 12 6 0 0 12 6 18 
TOTAL 57 21 20 2 133 45 12 3 222 71 293 
Notas:  
1 - Caso a organização desportiva obedeça a outra distribuição (regiões, zonas ou outra), deverá a Federação adequar o quadro. 
2 – Os dados constantes neste Quadro devem estar em conformidade com o número de praticantes indicados na(s)   Declaração(ões) da(s) Seguradora(s) 
solicitada na alínea d) do ponto 8 deste documento. 
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QUADRO 2 – “IMPLANTAÇÃO GEOGRÁFICA DA MODALIDADE NO PAÍS” ANO 2008 

 

Distritos Praticantes(*) Clubes 
Associações 

Regionais 

Aveiro 1 1  

Beja    

Braga    

Bragança    

Castelo Branco    

Coimbra 10 2  

Évora    

Faro 53 2  

Guarda    

Leiria 18 3  

Lisboa 168 12  

Portalegre    

Porto 8 1  

Santarém  1  

Setúbal 4 2  

Viana do Castelo    

Vila Real    

Viseu    

Açores 13 1  

Madeira 18 1  

TOTAL 293 26  
 (*) Dados respeitantes ao TOTAL do Quadro 1 
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QUADRO 3  – “PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES OBTIDAS EM CAMPEONATOS DO MUNDO, CAMPEONATOS DA EUROPA 
E OUTRAS COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS DE RECONHECIDO MÉRITO” ANO 2008 

 

Praticante(s) 
Escalão 

Etário 

Prova / 

disciplina 
Designação e período da Competição 

N.º 

Países 

N.º de Praticantes Classif. 

na 

competição 

na 

disciplina  

   Campeonato da Europa de Sala 
Turim, Itália, 4 a 8 Março 2008  

    

Victor Hugo Ferreira Sénior CH Compound Idem 35 284 49 36º 

 
 

   Campeonato da Europa de Campo 
Vittel, França, 12 a 19 Maio 2008 

    

Liliana Cardoso Sénior CS Compound Idem 35 288 50 37º 

Margarida Sousa Sénior CS Compound Idem 35 288 50 44º 

Leonor Lourenço Sénior CS Compound Idem 35 288 50 48º 

Victor Hugo Ferreira Sénior CH Compound Idem 35 288 71 17º 

Carlos Santos Sénior CS Compound Idem 35 288 71 42º 

João Nobre Sénior CH Compound Idem 35 288 71 64º 

Domingos Vaquinhas Sénior RH Recurvo Idem 35 288 94 22º 

Nuno Pombo Sénior RH Recurvo Idem 35 288 94 38º 

João Freitas Sénior RH Recurvo Idem 35 288 94 62º 
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   Taça do Mundo Fita  

Boe, França, 23 a 29 Junho 2008 
    

Nuno Pombo Sénior RH Recurvo Idem 70 361 155 43º 

Domingos Vaquinhas Sénior RH Recurvo Idem 70 361 155 124º 

João Freitas Sénior RH Recurvo Idem 70 361 155 138º 

   Torneio de Qualificação Mundial 

Jogos Olímpicos  
Boe, França, 23 a 29 Junho 2008 

    

Nuno Pombo Sénior RH Recurvo Idem 51 121 73 1º 

João Freitas Sénior RH Recurvo Idem 51 121 73 38º 

Domingos Vaquinhas Sénior RH Recurvo Idem 51 121 73 58º 

 

 
   Jogos Olímpicos  

Pequim, China, 9 a 15 Agosto 2008 
    

Nuno Pombo Sénior RH Recurvo Idem 37 128 64 50º 

 
   Campeonato do Mundo de Campo 

Juniores e Cadetes 

Antalia, Turquia, 13 a 19 Outubro 
2008 

    

Margarida Sousa Júnior CH Compound Idem 60 501 36 33º 

Filipe Silva Júnior RS Recurvo Idem 60 501 82 15º 
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QUADRO 4 – “DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA” 
DADOS RELATIVOS AO ANO 2008 
  

FUNCIONAMENTO E ACTIVIDADES DAS FEDERAÇÕES 
 

 

1. Nº Competições organizadas 

 

1.1 Nacionais (nº provas)  32  

 

1.2 Regionais (nº provas)  12  

 

 

2. Nº Árbitros e Juízes em actividade 

 

2.1 Categoria Internacional  0  

 

2.2 Categoria Nacional  22  

 

2.3 Outras Categorias   8  

 

3. Nº Associações / Delegações regionais 

 

3.1 Associações e/ou Delegações Regionais  0  

 

 

4. Funcionamento administrativo 

 

4.1 Despesas de administração e funcionamento   27.317,21  

 

4.2 Custos com pessoal administrativo   16.635,79  

 

 

 

5. Custos com participação externa de clubes 

 

5.1 Apoio à participação de clubes em competições 

europeias (em euros) 

 0  

 

 

 

 

PROJECTOS DE INVESTIMENTO PORTADORES DE INOVAÇÃO 
 

 

6. Praticantes nas actividades regulares 

 

6.1 Nº total de praticantes com licença desportiva   293  
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6.2 Taxa média de crescimento de praticantes nos 

últimos 4 anos (%) 

 0%  

Nº total de 

praticantes em:  
2005 - 282 2006 - 293 2007 - 301 

 

 

 

7. Participação feminina e escalões jovens nos quadros competitivos 

 

7.1   Nº de praticantes femininas  71  

 

7.2   Nº de praticantes dos escalões juniores  22  

 

7.3   Nº de praticantes dos escalões inferiores a juniores  78  

 

 

8. Potencial de crescimento da modalidade 

 

8.1   Nº treinadores em actividade  32  

 

8.2   Nº Clubes com praticantes em actividade regular  26  

 

 

9. Cumprimento de obrigações contratuais com o IND 

 

9.1   Nº de acções desenvolvidas no âmbito do controlo 

anti-dopagem 

 2  

 

9.2   Nº de acções desenvolvidas no âmbito do controlo 

da violência associada ao desporto 

  

1 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
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QUADRO 5 – “ALTA COMPETIÇÃO E SELECÇÕES NACIONAIS” 
DADOS RELATIVOS AO ANO 2006 

 

QUALIFICAÇÃO DE PRATICANTES 
 

 

1. Qualificação de Praticantes com Estatuto 

 

1.1   Registados com Estatuto   0  

 

1.2   Nº de praticantes 

registados em 
2005 - 0 2006 - 0 2007 - 0 

 

 

2. Qualificação de Praticantes em Percurso 

 

2.1   Registados em Percurso  1*  

 

2.2   Nº de praticantes 

registados em 
2005 - 0 2006 - 0 2007 - 0 

 

* aguarda confirmação do IDP 

 

 

RESULTADOS DESPORTIVOS 
 

 

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

 

3.1 Campeonatos do Mundo 

Nº medalhas até 

3º lugar  

0 Nº classificações 

até 8º 

0 Nº classificações 

até 16º 

0 

 

3.2 Campeonatos da Europa 

Nº medalhas até 

3º lugar  

0 Nº classificações 

até 8º 

0 Nº classificações 

até 16º 

0 

 

3.3 Torneios internacionais de mérito reconhecido 

Nº medalhas até 

3º lugar  

1 Nº classificações 

até 8º 

0 Nº classificações 

até 16º 

0 

 

4. Competições do escalão júnior / esperanças 

 

4.1 Campeonatos do Mundo 

Nº medalhas até 

3º lugar  

0 Nº classificações 

até 8º 

0 Nº classificações 

até 16º 

1 

 

4.2 Campeonatos da Europa 

Nº medalhas até 

3º lugar  

0 Nº classificações 

até 8º 

0 Nº classificações 

até 16º 

0 

 

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

participantes) 

Nº medalhas até 

3º lugar  

0 Nº classificações 

até 8º 

0 Nº classificações 

até 16º 

0 



                       
 

 

                 
ANÁLISE DA SITUAÇÃO DESPORTIVA 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS DE 2008           Página 32 de 39 

 

QUALIDADE DO SISTEMA DE APOIO À ALTA 

COMPETIÇÃO 
 

 

5. Actividade regular 

 

5.1   Programa de Selecções Regionais nos escalões 

absolutos (Sim/Não) 

 SIM  

 

5.2   Programa de Selecções Regionais nos restantes 

escalões (Sim/Não) 

 Não  

 

6. Existência de programa operacional para detecção de talentos 

 

6.1   Escalões juniores (Sim/Não)  Sim  

 

6.2   Escalões inferiores a juniores (Sim/Não)  Sim  

 

 

7. Apoio às Selecções Nacionais do escalão absoluto 

 

7.1   Nº de momentos de estágio / concentração   1*  

* Os arqueiros abrangidos pelo Programa de Selecções Nacionais  

treinaram em regime de acompanhamento pelo Treinador Nacional 

 

7.2   Nº dias realizados em regime de estágio / 

concentração 

 7*  

* Os arqueiros abrangidos pelo Programa de Selecções Nacionais  

treinaram em regime de acompanhamento pelo Treinador Nacional 

 

7.3   Nº Eventos internacionais realizados em Portugal   1  

 

7.4   Nº Eventos realizados em Portugal sem delegações 

estrangeiras 

 0  

 

7.5   Nº Participações das selecções nacionais em 

eventos no estrangeiro 

 5  

 

 

8. Apoio às Selecções Nacionais dos escalões juniores e inferiores 

 

8.1   Nº de momentos de estágio / concentração   0*  

* Os arqueiros abrangidos pelo Programa de Selecções Nacionais  

treinaram em regime de acompanhamento pelo Treinador Nacional 

 

8.2   Nº dias realizados em regime de estágio / 

concentração 

 0*  

* Os arqueiros abrangidos pelo Programa de Selecções Nacionais  

treinaram em regime de acompanhamento pelo Treinador Nacional 

 

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

delegações estrangeiras 

 0  

 

8.5   Nº Participações das selecções nacionais em 

eventos no estrangeiro 

 1  

 

 
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO  

 

 

 

9. Apoio às selecções nacionais dos escalões absolutos 

 

9.1   Nº praticantes envolvidos (total)  12  

 

9.2   Nº técnicos desportivos envolvidos (treinadores)  3  

 

9.3   Nº técnicos de saúde envolvidos (médicos, 

enfermeiros, etc.) 

 0  

 

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

 

9.5   Nº de clubes com praticantes envolvidos  7  

 

9.6   Nº centros de treino utilizados (próprios ou 

alugados) 

 1  

 

9.7   Programa de acompanhamento técnico-científico - 

I&D (Sim/Não) 

 Não  

 

9.8   Nº de treinadores a tempo inteiro  1  

 

9.9 Custos com bolsas mensais de apoio a praticantes 

(em euros, anual) 

 0  

 

9.10 Existência de regulamento específico de Alta 

Competição (Sim/Não) 

 Sim  

 

9.11 Seguro desportivo específico de Alta 

Competição (Sim/Não) 

 Não  

 

 

10. Apoio às selecções nacionais dos escalões juniores e inferiores 

 

10.1 Nº praticantes envolvidos (total)  7  

 

10.2 Nº técnicos desportivos envolvidos 

(treinadores) 

 2  

 

10.3 Nº técnicos de saúde envolvidos (médicos, 

enfermeiros, etc.) 

 0  
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10.4 Nº Outros técnicos envolvidos (psicólogos, 

etc.) 

 0  

 

10.5 Nº de clubes com praticantes envolvidos  4  

 

10.6 Nº centros de treino utilizados (próprios ou 

alugados) 

 1  

 

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

* Verba já incluída nos seniores 

 

10.8 Programa de acompanhamento técnico-

científico - I&D (Sim/Não) 

 Não  

 

10.9 Nº de treinadores a tempo inteiro  0*  

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

 

10.10 Custos com bolsas mensais de apoio a 

praticantes (em euros, anual) 

 0  

 

10.11 Existência de regulamento específico Alta 

Competição (Sim/Não) 

 Sim  

 

10.12 Seguro desportivo específico de Alta 

Competição (Sim/Não) 

 Não  

 

 

 

FINANCIAMENTO 
 

 

 

11. Apoio às selecções nacionais dos escalões absolutos 

 

11.1 Custos com pessoal administrativo exclusivo 

para este programa 

 0  

 

11.2 Custos com pessoal técnico exclusivo para 

este programa 

 27.678 *  

* exclusivamente com remunerações e viagem de regresso, não se encontram 

contabilizadas despesas de alojamento, alimentação e transporte. 

 

11.3 Custos com apetrechamento exclusivo para 

este programa 

 1.421,88   

 

11.4 Custos com utilização de instalações (aluguer, 

manutenção, etc.) 

 0  

 

11.5 Custos com deslocações, estadias e 

alimentação 

 33.240,50  

 

11.6 Custos com incentivos/bolsas (praticantes, 

treinadores, clubes, etc.) 

 0  
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11.7 Custos com apoio médico e medicamentos  61.60  

 

11.8 Custos com seguros desportivos específicos 

de Alta Competição 

 0  

 

11.9 Custos globais com a preparação (Alta 

Competição e Selecções Nac.) 

 62.401,98  

 

QUADRO 6 – ENQUADRAMENTO HUMANO ANO 2008 

 

NOME 
LOCAL DE 
TRABALHO 

DOMÍNIO DE 
INTERVENÇÃO 

HABILITAÇÕES 
ACADÉMICAS E 

PROFISSIONAIS 

NATUREZA DO 
VINCULO E REGIME 

DE TRABALHO 

MYUNG LEE 

 

CAMPO DE TIRO 
COM ARCO DA 

FPTA 

TREINADOR 

NACIONAL 

FORMADO EM 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA - COREIA 

CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS A 
TERMO CERTO 

 

NOME 
LOCAL DE 
TRABALHO 

DOMÍNIO DE 
INTERVENÇÃO 

HABILITAÇÕES 
ACADÉMICAS E 

PROFISSIONAIS 

NATUREZA DO 
VINCULO E REGIME 

DE TRABALHO 

ADRIANO DIAS 

SEDE DA 

FEDERAÇÃO OU 
OUTRO LOCAL 

SELECCIONADOR 
NACIONAL 

SARGENTO DA 
FORÇA AÉREA 

CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS A 
TERMO CERTO 

 

NOME 
LOCAL DE 
TRABALHO 

DOMÍNIO DE 
INTERVENÇÃO 

HABILITAÇÕES 
ACADÉMICAS E 

PROFISSIONAIS 

NATUREZA DO 
VINCULO E REGIME 

DE TRABALHO 

ARMINDO CERA 
 

SEDE DA 

FEDERAÇÃO OU 
OUTRO LOCAL 

 

ADMINISTRAÇÃO 

SECRETARIA 
EXPEDIENTE 

SARGENTO DA 
MARINHA 

CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS A 

TERMO CERTO 

 

NOME 
LOCAL DE 
TRABALHO 

DOMÍNIO DE 
INTERVENÇÃO 

HABILITAÇÕES 
ACADÉMICAS E 

PROFISSIONAIS 

NATUREZA DO 
VINCULO E REGIME 

DE TRABALHO 

CARLA 
OLIVEIRA 

 

SEDE DA 
FEDERAÇÃO  

 
ADMINISTRATIVA 12º ANO 

EFECTIVO 
REGIME NORMAL 

 

NOME 
LOCAL DE 
TRABALHO 

DOMÍNIO DE 
INTERVENÇÃO 

HABILITAÇÕES 
ACADÉMICAS E 

PROFISSIONAIS 

NATUREZA DO 
VINCULO E REGIME 

DE TRABALHO 

ANDREIA 
RODRIGUES 

 

SEDE DA 
FEDERAÇÃO  

 

ADMINISTRATIVA 12º ANO 
CONTRATO A 

TERMO CERTO 
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QUADRO 7 –ACTIVIDADE COMPETITIVA - ANO 2008 
CAMPEONATO NACIONAL – TIRO EM SALA E AR LIVRE  

 

SALA 2008 

Data Local Organização Participantes 
13/1 Açores  CDTSM   5 

20/1 Alverca FCA 76 

27/1 Loures SGS 67 

3/2  Loures CPCD 23 

10/2 Loures CPCD 78 

17/2 Caldas da Rainha ACC 78 

24/2 Caldas da Rainha MVD 91 

14/9 Tavira CVT 17 

21/9 Caldas da Rainha MVD 33 

28/9 Azambuja GDA 71 

5/10 Azambuja GDA 31 

12/10 (2 provas) Vários Locais NJVRSA/RSC 72 

19/10 Alverca FCA 35 

26/10 Ovar (Caldas Rainha) CCPO 29 

2/11 (2 provas) Vários Locais NJVRSA/CDTSM 18 

9/11 Porto CTSPR 28 

16/11 Lisboa FCT-UNT 83 

22/11 Caldas da Rainha ACC   9 

23/11 Caldas ACC 37 

30/11 V. R. S. António NJVRSA 32 

14/12 FINAL FOUR FPTA 36 

TOTAL 23 PROVAS 949 
 

AR LIVRE 2008 

Data Local Organização Participantes 
9/3 Caldas da Rainha MVD 38 

16/3  V. R. S. António  NJVRSA 32 

23/3 V. R. S. António NJVRSA 18 

30/3 Alverca FCA 60 

6/4 Caldas da Rainha MVD 60 

13/4 Caldas da Rainha MVD 17 

20/4 Caldas da Rainha MVD 13 

27/4 Caldas da Rainha MVD 33 

4/5 Caldas da Rainha ACC 71 

11/5 Queluz GCQ 63 

18/5 Açores CDTSM   8 

25/5 Tavira CVT 25 

1/6 Alverca FCA 52 

8/6 (2 provas) Vários Locais RSC/CDTSM 47 

15/6 Caldas da Rainha ACC 35 

22/6  Queluz RSC 63 

29/6  Açores CDTSM   8 

6/7 Alverca FCA 33 

13/7 Tavira CVT 29 

27/7 FINAL FOUR FPTA 36 

TOTAL 21 PROVAS 741 
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CONTAS DO EXERCÍCIO 2008 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 
 
Nos termos do artigo 43 alínea a) dos Estatutos da Federação 
Portuguesa de Tiro com Arco, submete o Conselho Fiscal o seu 
parecer sobre as contas da Direcção referentes ao ano 2008.   
 
 
 
 

 
 
 
 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 
O Conselho Fiscal da FPTA, tendo analisado o Relatório e as 
Contas referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 
2008, bem como o Relatório e Parecer da Sociedade de 
Revisores Oficiais de Contas referente às mesmas e aos quais dá 
o seu aval, é de opinião que as mesmas sejam aprovadas. 

 
 
Lisboa, 5 Maio de 2008 
 
 
 
O Presidente 
 
O Relator 
 
O Vogal 
 
(Original assinado e disponível para consulta da FPTA) 
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS 

 

 
 


