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CAPÍTULO 1 -  ENQUADRAMENTO 
 

1.1 SITUAÇÃO DESPORTIVA 
 
De forma a caracterizar o ponto de partida para o ano de 2012 em termos desportivos, é importante 
caracterizar a evolução dos indicadores nos últimos anos, optando a Direção por uma análise factual da 
situação verificada.  
 
Conforme se ilustra de seguida, nos últimos dois anos assistiu-se a uma redução de 57% do número de atletas 
federados, e de 41% no número de clubes. 
 

 
 
Também no que diz respeito aos restantes agentes desportivos, verificou-se uma redução de 49% no número 
de treinadores e técnicos auxiliares federados e uma redução drástica de 84% no número de árbitros e 
controladores de tiro, esta com impacto relevante no desenrolar das competições. 
 
No que diz respeito do quadro competitivo nacional, verificou-se de 2009 para 2011 uma redução de 53% do 
número de provas, sendo mais significativa esta redução no caso das provas de sala (62%).  
 
O decréscimo generalizado da atividade desportiva neste período, acompanhado do afastamento voluntário de 
alguns dos atletas com maior nível competitivo, resultou num nível de desenvolvimento desportivo inferior ao 
desejável em algumas das categorias. 
 
 

1.2 SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
Nos dois últimos anos, a assinatura dos Contratos Programa com o IDP tem-se concretizado com cerca de 9 
meses de atraso face ao que seria desejável, resultando essencialmente do atraso nas candidaturas pela FPTA e 
no cumprimento das suas obrigações. 
 
Neste enquadramento, o ponto de partida para 2012 no que diz respeito à situação financeira da FPTA 
caracteriza-se por um passivo significativo resultante de um permanente défice de tesouraria, uma estrutura 
significativa de custos fixos e recorrente falta de capacidade de investimento em equipamento desportivo e no 
desenvolvimento da modalidade. 
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Este Projeto e Orçamento de 2012 foi elaborado no pressuposto de que ainda será possível a celebração com o 
IDP dos Contratos Programa de Desenvolvimento da Prática Desportiva e de Enquadramento Técnico 
referentes a 2011, com valores não muito inferiores aos celebrados para 2010. Caso tal não se verifique, a 
modalidade será confrontada com a provável insolvência da FPTA, colocando em risco a subsistência do Tiro 
com Arco como modalidade de competição em Portugal. 
 
 

CAPÍTULO 2 -  OBJETIVOS PARA 2012 
 
Tendo em consideração a situação atual descrita no Capítulo 1, a Direção da FPTA estabeleceu como objetivos 
prioritários: 
 
i) Credibilização e consolidação financeira da FPTA - Racionalização do funcionamento e meios afetos à 

FPTA; adaptação da estrutura de custos fixos à realidade financeira da modalidade; implementação de 
procedimentos organizativos e de controlo regular da atividade; cumprimento atempado das obrigações 
para com o IDP e restantes entidades. 
 

ii) Aumento do nível competitivo – Introdução de eliminatórias nas provas do campeonato nacional; início 
de competições nacionais de equipas; criação de um grupo de trabalho da seleção nacional em 
permanência. 
 

iii) Estabelecimento de bases para o desenvolvimento sustentado do número de praticantes federados e 
participantes em provas – Aumento da atratividade para as camadas jovens, como base para o 
desenvolvimento da modalidade a médio prazo; criação de condições para o aparecimento de novos 
clubes; fomento do desenvolvimento regional da modalidade. 
 

iv) Promoção da Modalidade - desenvolvimento pela FPTA de ações de divulgação e captação em todo o país; 
reativação e revitalização do website e do domínio da FPTA; produção de conteúdos para divulgação da 
modalidade e desenvolvimento da relação com os media. 
 

v) Qualificação técnica dos Agentes Desportivos – Qualificação dos atuais treinadores e enquadramento na 
nova legislação desportiva; formação de novos Treinadores para desenvolvimento sustentado da 
modalidade; formação de Árbitros e Controladores de Tiro. 

 
 

CAPÍTULO 3 -  ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA FEDERAÇÃO 
 

3.1 RECURSOS HUMANOS 
 
O quadro de recursos humanos atual da FPTA engloba: i) Diretor Técnico Nacional a tempo inteiro, e ii) Técnico 
Auxiliar a tempo parcial. Desde que a funcionária administrativa se desvinculou da FPTA em meados de 2010, e 
não tendo sido contratada substituição, o Técnico Auxiliar acumulou as funções administrativas. Foram 
também, em 2011, contratados os serviços pontuais de um Treinador Nacional para a preparação da 
participação da Seleção Nacional do Campeonato do Mundo. 
 
Numa ótica de otimização do funcionamento da FPTA e adaptação da estrutura de custos fixos à realidade 
financeira da mesma, a Direção prevê reestruturar o quadro de recursos humanos e prestadores de serviços 
durante o primeiro trimestre de 2012, criando a seguinte estrutura permanente: 
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i) Funcionária administrativa a tempo parcial, alocada à gestão administrativa da FPTA; 
ii) Técnico Auxiliar a tempo parcial, alocado ao quadro competitivo nacional e ao desenvolvimento da 

modalidade; 
iii) Treinador Nacional a tempo parcial, responsável pelas atividades das Seleções Nacionais. 

 
Para efeitos do orçamento apresentado, cada recurso foi alocado à respetiva atividade, e foram integrados nos 
custos com pessoal os referentes aos recursos humanos atualmente vinculados à FPTA até à cessação ou 
revisão das suas funções. 
 
 

3.2 CUSTOS GERAIS DA FPTA 
  
Os custos gerais refletem os fornecimentos e serviços externos necessários ao funcionamento da FPTA, 
excluindo os custos com pessoal referidos em 3.1. 
 
É de salientar, nesta rubrica, o esforço de redução face aos custos atuais, nomeadamente i) a dispensa dos 
serviços da advogada, sendo os mesmos assegurados internamente, e ii) a redução dos custos associados à 
contabilidade externa, com a contratação de novo técnico de contas. 

 
A redução obtida com as medidas referidas permitirá à FPTA a recuperação da viatura mista para apoio a ações 
de divulgação e captação, e a remodelação do site oficial da FPTA.  
 
 

CAPÍTULO 4 -  QUADRO COMPETITIVO NACIONAL 
 

4.1 ESTRUTURA DO CALENDÁRIO DESPORTIVO 
 
Tendo como finalidade atingir os objetivos a que se propôs para 2012, nomeadamente o aumento do nível 
competitivo e a facilidade de acesso das camadas jovens à competição, a Direção da FPTA procedeu à revisão 
do Regulamento de Provas anterior, e à alteração dos custos de inscrição em prova. 
 
Neste contexto, destacam-se as seguintes alterações ao quadro competitivo nacional: 
 

i) Alteração da época desportiva anual para o período de Agosto a Julho do ano seguinte, de forma a 
permitir o campeonato de sala contínuo; 

ii) Campeonato nacional composto integralmente por provas do segmento nacional, no formato de open 
com eliminatórias para os escalões FITA, ajustadas ao modelo das provas internacionais visando a 
melhor preparação dos arqueiros; 

iii) Criação das finais dos campeonatos nacionais (Final Round) também para Equipas e Equipas Mistas 
dos escalões FITA; 

iv) Redução dos custos de inscrição em prova para os escalões jovens, sendo que no caso dos infantis esta 
redução é de cerca de 50%. 

v) Redução do número de provas obrigatórias para os escalões infantis tendo em vista a participação e 
classificação de um maior número de atletas destes escalões. 

 
 

4.2 ORGANIZAÇÃO E APOIO A PROVAS 
 
A estrutura do quadro competitivo nacional pressupõe a organização, pelos clubes, das provas do campeonato 
nacional e das provas locais. Será da responsabilidade da FPTA a organização das finais do campeonato 
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nacional, que em 2012 se resumirão, devido à alteração da época desportiva anual, ao Final Round da época de 
campo, a disputar nas categorias FITA individuais, Equipas e Equipas Mistas. 
 
 A FPTA prevê organizar, em 2012, algumas provas fora do âmbito do campeonato nacional, com o objetivo de 
estimular a competição, o desenvolvimento e a promoção da modalidade. 
 
No seguimento do que tem sido feito nos últimos anos, os clubes organizadores de provas poderão utilizar os 
equipamentos de prova propriedade da FPTA, com especial relevância nas provas nacionais. A generalização da 
utilização dos meios tecnológicos de prova que a FPTA tenha disponíveis tem como objetivos a aproximação ao 
que é prática nas provas internacionais, e dotar as provas de maior atratividade para o público. 
 
Para que os clubes organizadores tenham custos idênticos com os árbitros, e para que todos os árbitros 
inscritos tenham oportunidade de exercer a sua atividade, independentemente da localização geográfica de 
ambos, a FPTA reembolsará os clubes pela compensação adicional a pagar aos árbitros sempre que a distância 
entre a sua residência e o local da prova for superior a 100km. 
 
 

4.3 OUTRAS DESPESAS E AQUISIÇÕES ASSOCIADAS AO QUADRO COMPETITIVO 
 
Nesta rubrica são englobados os custos inerentes ao desenvolvimento do quadro competitivo nacional, não 
contemplados diretamente na organização e apoio a provas, nomeadamente os equipamentos de prova 
propriedade da FPTA e os seguros associados à atividade desportiva. 
 
Devido ao desgaste dos equipamentos de prova da FPTA que são utilizados nas provas, e uma vez que não foi 
possível realizar este investimento nos dois últimos anos, está previsto para 2012 um investimento 
significativo, principalmente na recuperação dos bastidores. Contempla-se ainda a recuperação do sistema 
integrado de pontuações, que se pretende utilizar como forma de valorização das provas do campeonato 
nacional.  
 
 

CAPÍTULO 5 -  DESENVOLVIMENTO DA MODALIDADE 
 

5.1 AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO 
 
Como forma de divulgação da modalidade e captação de novos praticantes, a FPTA prevê a realização de um 
grande número de ações de experimentação em diversos pontos do país. Para estas iniciativas serão alocados 
consideráveis recursos da FPTA, uma vez que apenas com um crescimento significativo do número de 
praticantes se conseguirá desenvolver a modalidade e o nível competitivo pretendido.  
 
Estas ações serão coordenadas pelo Técnico Auxiliar contratado, alocado a cerca de 50% a estas atividades, 
estando também prevista a contratação pontual de recursos adicionais para coordenação e preparação das 
ações de divulgação, bem como a colaboração de voluntários para a sua realização. Estas iniciativas serão 
realizadas com os meios materiais da FPTA, e apoiadas por um veículo misto para transporte de pessoas e 
equipamento. 
 
 

5.2 CRIAÇÃO DE NOVOS CLUBES E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
 
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. 
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Este aumento poderá resultar, no curto prazo, do regresso à competição de clubes anteriormente filiados na 
FPTA, mas no médio prazo passará essencialmente pela criação de novos clubes nas regiões com melhores 
condições e potencial de desenvolvimento da modalidade. 
 
Neste âmbito, a FPTA desenvolverá um plano de expansão do Tiro com Arco a nível nacional, que contemplará 
a expansão geográfica da modalidade, atualmente concentrada na Grande Lisboa e Caldas da Rainha, e o 
aumento do número de clubes nas regiões com maior desenvolvimento na modalidade. 
 
O plano a realizar terá várias vertentes, das quais se destacam: 
 

i) Programa especial de criação de clubes, destinado a apoiar os clubes em termos técnicos e de gestão, 
na sua criação e fase inicial de desenvolvimento; 

ii) Divulgação da modalidade em instituições que disponham de estruturas desportivas e humanas 
capazes de incluir o Tiro com Arco nas suas atividades competitivas (escolas, universidades, institutos, 
clubes de outras modalidades, grandes empresas); 

iii) Protocolos para disponibilização de locais de prática de Tiro com Arco. 
 
O plano a desenvolver está condicionado à existência de treinadores devidamente qualificados, pelo que será 
de extrema importância o plano de formação a desenvolver em 2012, e o envolvimento dos treinadores 
credenciados.  
 
 

5.3 PROMOÇÃO DA MODALIDADE 
 
De forma a consolidar a estratégia de divulgação e desenvolvimento do Tiro com Arco, considera a Direção da 
FPTA essencial que seja implementada uma estratégia de promoção da modalidade em duas fases: i) 
desenvolvimento e valorização da marca “Tiro com Arco”, e ii) Promoção da mesma através de vários canais de 
comunicação. 
 
No que diz respeito à primeira fase, esta será implementada através da remodelação e efetiva utilização do site 
oficial da FPTA como fonte de informação, da valorização das provas dotando-as de maior atratividade para o 
público, e de uma efetiva comunicação e conjugação de esforços entre os vários agentes desportivos da 
modalidade. 
 
Quando à segunda fase, e considerando a prioridade de investimento das restantes áreas de atuação, serão 
privilegiadas as parcerias e protocolos sem custos diretos para a FPTA, em particular para a produção de 
conteúdos vídeo e para a divulgação dos mesmos. Será também implementado um canal permanente de 
comunicação com a imprensa nacional e regional, e com as estruturas regionais e locais responsáveis pelo 
desenvolvimento do desporto.  
 
Perspectivar-se-á ainda um esforço de dinamização das vertentes lúdica e cultural da modalidade, sustentado 
em eventos dedicados, com cariz inovador. 
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CAPÍTULO 6 -  SELEÇÕES NACIONAIS 
 

6.1 ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO 
 
No âmbito dos objetivos definidos para 2012, e no seguimento das medidas para aumento do número de 
atletas e aumento da exigência no quadro competitivo nacional, é necessário investir de uma forma 
estruturada e permanente na formação dos arqueiros ao mais alto nível. 
 
Neste contexto, a estratégia da Direção da FPTA assenta no estabelecimento de um grupo de trabalho de 
seleção nacional em permanência para os escalões FITA, com regras de acesso a definir, que permita uma 
preparação adequada e um trabalho a médio prazo de evolução dos atletas. 
 
Este programa prevê a contratação de um Treinador Nacional responsável pelas atividades e preparação das 
Seleções Nacionais, eventuais estágios com outros técnicos internacionais, e ações específicas de competição 
do grupo de trabalho com nível de exigência mais elevado. 
 
 

6.2 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS 
 
Reconhecendo a Direção da FPTA a importância para o Tiro com Arco da participação em competições 
internacionais, o Projeto e Orçamento de 2012 prevê a possibilidade de participação de uma Equipa Nacional 
no 20th European and Mediterranean Archery Outdoor Target Championships, a realizar em Amsterdão 
(Holanda) entre 21 e 26 de Maio de 2012. 
 
A concretização desta participação estará dependente do apuramento de atletas para tal, de acordo com 
regras a definir pela FPTA. 
 
 

CAPÍTULO 7 -  FORMAÇÃO 
 

7.1 DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDOS 
 
No âmbito das suas atribuições, a FPTA tem à sua responsabilidade o desenvolvimento dos programas de 
formação de treinadores desportivos de Tiro com Arco, visando o cumprimento do quadro do Programa 
Nacional de Formação de Treinadores (PNFT). 
 
Para efeito de aplicação do PNFT, a FPTA contemplou neste Projeto e Orçamento a elaboração dos referenciais 
e conteúdos da componente de formação específica para os novos cursos de treinadores de Tiro com Arco de 
graus I, II e III, de forma a permitir a realização de cursos nos novos moldes ainda durante 2012.  
 
 

7.2 AÇÕES DE FORMAÇÃO 
 
Para 2012 prevê-se um grande investimento na qualificação técnica dos Agentes Desportivos, como motor do 
desenvolvimento sustentado da modalidade. Salientamos a ausência de formação durante os últimos anos 
para treinadores e árbitros.  
 
É de particular relevância a formação de treinadores de Tiro com Arco. O plano abrangerá: i) a qualificação dos 
atuais treinadores em atividade com necessidade de formação, ii) a formação de novos Treinadores de Grau 1 
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de forma a possibilitar a expansão da modalidade através de novos clubes, e iii) a formação de Treinadores de 
Grau 2 com o intuito de preparar responsáveis técnicos de clubes. 
 
Estão ainda englobados no plano de formação a qualificação e requalificação de árbitros e controladores de 
tiro de forma a promover a sua atualização de conhecimentos e a permitir o regresso de árbitros 
anteriormente federados na FPTA. 
 
 

CAPÍTULO 8 -  PROVEITOS 
 

8.1 FILIAÇÕES E FEDERAMENTOS 
 
Para 2012 a Direção da FPTA optou por manter as taxas a cobrar pela filiação de associados e federamento dos 
Agentes Desportivos. Os proveitos considerados no orçamento pressupõem um aumento de 25% dos 
associados e de cerca de 60% dos arqueiros face a 2011, englobando ainda a recuperação do número de 
árbitros e treinadores para os níveis adequados. Os proveitos de filiações e federamentos deverão representar 
20% dos proveitos próprios e 6% do total de proveitos. 
 
 

8.2 PROVEITOS DESPORTIVOS 
 
Para 2012 a Direção da FPTA optou por manter as taxas a cobrar pela inscrição dos arqueiros nos campeonatos 
de sala e de campo. O acréscimo previsto de proveitos nesta rubrica será consequência do incremento do 
número de praticantes mencionado no ponto anterior. 
 
No que diz respeito aos proveitos relacionados com a organização de provas, a componente mais significativa 
diz respeito às taxas a pagar pelos clubes organizadores à FPTA. De forma a simplificar o modelo anterior dos 
proveitos desta natureza, a Direção da FPTA estabeleceu para 2012 um modelo de taxa fixa por arqueiro 
inscrito em prova, dependendo do escalão etário e tipo de prova. Esta discriminação por escalão etário, em 
conjunto com a mesma discriminação nos preços das inscrições em prova, visa fomentar a participação dos 
escalões mais jovens. Nesta taxa fixa está incluída a utilização dos equipamentos de prova propriedade da 
FPTA. 
 
Foi também considerada a organização de algumas provas pela FPTA, e englobados nesta rubrica os proveitos 
provenientes da inscrição dos arqueiros nessas provas. 
  
Os proveitos desportivos deverão representar 40% dos proveitos próprios e 12% do total de proveitos. 
 
 

8.3 PATROCÍNIOS 
 
No âmbito das medidas a tomar pela Direção com o objetivo de aumentar as receitas próprias da FPTA, foram 
considerados em orçamento proveitos de patrocínios, que deverão ascender a 6% dos proveitos próprios e 2% 
do total de proveitos. 
 
 

8.4 FORMAÇÃO 
 
Tendo em consideração o grande investimento na qualificação técnica dos Agentes Desportivos mencionado 
em 7.2, prevê-se que os proveitos dessa natureza representem 34% dos proveitos próprios da FPTA e 10% do 
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total de proveitos. Os proveitos resultarão diretamente das taxas a cobrar pela inscrição dos formandos nas 
respetivas ações de formação, admitindo-se que se verifique alguma variação face aos valores totais estimados 
como consequência da imprevisibilidade da adesão dos Agentes Desportivos. 
 
 

8.5 COMPARTICIPAÇÕES DO ESTADO 
 
No Projeto e Orçamento de 2012 consideram-se receitas próprias da atividade da FPTA de 30% do total do 
orçamento. 70% do orçamento deverá ser executado com recurso às comparticipações do Estado através de 
Contratos-programa a celebrar com o Instituto do Desporto de Portugal, I.P..  
 
No que diz respeito ao desenvolvimento dos conteúdos de formação referidos em 7.1, foi celebrado ainda em 
2011 o Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º 57/DF/2011 - Construção de referenciais e 
conteúdos específicos de formação. 
 
A candidatura da FPTA aos Contratos-programa de 2012 está dependente do estabelecimento das regras a 
aplicar. Caso não haja alterações na estrutura de apoios, a FPTA deverá candidatar-se aos seguintes programas: 
 

Programa 1 – Desenvolvimento da Prática Desportiva 
Programa 2 – Enquadramento Técnico 
Programa 6 – Formação de Recursos Humanos 
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CAPÍTULO 9 -  ORÇAMENTO 2012 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Resumo de Custos 2012

Organização e Gestão da Federação 29.112,10 €

Custos com Pessoal 14.431,50 €

Fornecimentos e Serviços Externos 14.680,60 €

Quadro Competitivo Nacional 23.984,00 €

Organização e Apoio a Provas 8.244,00 €

Outras Despesas e Aquisições 15.740,00 €

Desenvolvimento da Modalidade 19.187,50 €

Ações de Divulgação e Captação 11.387,50 €

Apoio a Novos Clubes 7.800,00 €

Seleções Nacionais 22.100,00 €

Atividades de Preparação 12.100,00 €

Participação em Competições Internacionais 10.000,00 €

Formação 24.860,00 €

Desenvolvimento de Conteúdos 9.350,00 €

Ações de Formação 15.510,00 €

TOTAL 119.243,60 €

Resumo de Proveitos 2012

Filiações e Federamentos 7.070,00 €

Filiação de Associados 2.300,00 €

Federamento de Agentes Desportivos 4.770,00 €

Proveitos Desportivos 14.477,00 €

Inscrições em Campeonatos 2.982,00 €

Organização de Provas 11.495,00 €

Patrocínios 2.000,00 €

Formação 12.380,00 €

SUB-TOTAL 35.927,00 €

Comparticipações do Estado 83.316,60 €

TOTAL 119.243,60 €


