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CAPÍTULO 1 - SUMÁRIO EXECUTIVO 

O ano de 2016 caracterizou-se pela continuidade da criação de bases sólidas para o desenvolvimento da 
modalidade, através do enfoque na melhoria das condições das instalações desportivas da FPTA, na continuidade 
do programa de apoio à criação de novos clubes focados no desporto jovem, e do desenvolvimento da estrutura 
competitiva e pelo aumento do número de participantes. 

Tal como se verificou nos anos anteriores, manteve-se em 2016 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 2016 não foi portanto 
possível. 

No que diz respeito à prática desportiva de Tiro com Arco, registou-se na época desportiva 2015-2016 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 2013-2015 (32%), registou-se em 2015-2016 novo incremento de 38% 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, e manteve-se o modelo competitivo adotado em 2012. 

Conforme previsto, deu-se continuidade em 2016 ao trabalho dos grupos das seleções nacionais para os escalões 
FITA. Nottinghan pelo atleta Domingos Repas, na categoria de Recurvo, tendo alcançado o 57Q lugar. 

Durante o ano de 2016, foi possível à FPTA prosseguir a redução do seu passivo, tendo-se alcançado, em termos 
líquidos, uma diminuição de 6.032,81 €no passivo da FPTA (de 12.299, 70 €em 2015 para 6.266,89 €no final de 
2016). 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 
2016, permitiu manter a tendência de recuperação e de resultados líquidos positivos que já tinha sido alcançada 
nos anos anteriores, tendo a FPTA registado em 2016 um resultado líquido positivo de 316,17 €. 
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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 € 
2016 = 7.731,75 € 

Estes resultados permitiram reforçar os capitais próprios da FPTA, que passaram a ser de 32.252,31 €no final 
de 2016, registando um crescimento de 17,9 % face ao registado no final de 2015 (27.354,04 €). 

CAPÍTULO 2 - EVOLUÇÃO ÉPOCA DESPORTIVA 2015-2016 

2.1 CLUBES 

No que diz respeito ao número de clubes filiados, e após três anos de incremento significativo, verificou-se em 
2015-2016 uma subida de um 1 clube, mas que não teve influência na atividade competitiva da modalidade, uma 
vez que alguns clubes não tinham atividade competitiva relevante. 

Clubes 

Açores 

e. Branco 

Faro 

Leiria 

Lisboa 

Madeira 

Porto 

Viana do Castelo 

Setúbal 

Viseu 

Portalegre 

Santarém 

Total 

2015-16 

1 

1 

2 

2 

8 

1 

3 
1 

2 

1 

1 

1 

24 

3 

• Açores 
• Leiria 
• Porto 
• Viseu 

Clubes por Distrito 2015-2016 

• C. Branco • Faro 
• Lisboa • Madeira 
• Viana do Castelo • Setúbal 
• Portalegre • Santarém 

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 2015-
2016 o distrito mais representado contribuiu com 33 % do número total de clubes filiados, comparando com 39% 
em 2014-2015 e 36 % em 2013-2014. 

Depois do distrito de Lisboa (33 %), o distrito do Porto é o mais representado com 13 %, seguindo-se Faro, Leiria 
e Setúbal com 8 % cada. Verifica-se um total de 12 distritos representados, mais 2 que na época desportiva 
anterior. 
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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. 

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, e de um incremento marginal do número de 
praticantes de apenas 2 % na época desportiva de 2014-2015. A época desportiva 2015-2016 manteve uma 
tendência crescente (apenas 1 %), apesar de não ser a desejada, de apenas 3 atletas federados. 

400 

300 

200 

100 

o 

Atletas Federados 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2012-132013-142014-152015-16 

Atletas por Distrito 2015-2016 

• Açores 
• Leiria 
• Santarém 
• Setúbal 

7; 3% 

• C. Branco 
• Lisboa 
• Porto 
• Braga 

14; 5% 7;1;~% 

~29;11% 

• Faro 
• Madeira 

Viana do Castelo 

Em linha com o que se verifica nos clubes, no caso dos arqueiros também se mantém a grande concentração 
geográfica no distrito de Lisboa (55 %), tendo-se assistido a um acréscimo do seu peso relativo na ordem de 1 
ponto percentual. Depois do distrito de Lisboa, os distritos de Porto (11 %) e Leiria (11 %) são os que tiveram 
mais arqueiros federados em 2015-2016. 
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Contrariamente ao verificado nas épocas desportivas anteriores, onde se verificava uma concentração 
excessiva em clubes de grande dimensão, em 2015-2016 verificou-se uma maior distribuição dos arqueiros 
pelos clubes filiados, registando-se apenas 3 clubes com 20 ou mais arqueiros federados. 

Atletas por Divisão e Género 2015-
2016 

16% 3% 

• Recurvo Masculino 

• Recurvo Feminino 

• Compound Masculino 

• Compound Feminino 

Atletas por Escalão 2015-2016 

• Flechas 

• Cadetes 
• Robins 
• Juniores 

• Juvenis 

• Seniores 

4% 

Analisando a divisão dos arqueiros por categorias, mantém-se em 2015-2016 uma preponderância da divisão 
recurvo {81 %) e do género masculino (63 %). Relativamente a 2014-2015, o desequilíbrio da distribuição dos 
atletas por estes dois eixos manteve-se praticamente inalterado, tendo-se verificado apenas um decréscimo 
de 3 pontos percentuais no género feminino pela divisão de recurvo de 19 % pra 16 %, mantendo-se a divisão 
de compound inalterada. 

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 39% 
do total de praticantes federados. 

Em 2015-2016 verificou-se um aumento de 3 pontos percentuais, de 36 % para 39 %, em linha com o aumento 
de 3 pontos percentuais na época desportiva anterior {2014-2015), perspetivando um crescimento da 
modalidade a médio prazo. Nos escalões mais jovens, com idades inferiores a 15 anos, apesar de se ter verificado 
um ligeiro acréscimo de praticantes federados (mais 2 que na época desportiva anterior), manteve-se a 
representatividade de 2014-2015, correspondendo a 18 % do total de arqueiros federados. 

2.3 TREINADORES 

No que diz respeito a treinadores federados, verificou-se na época desportiva de 2015-2016 um aumento de 8% 
relativamente a 2014-2015, num total de 42 treinadores (32 treinadores de grau 1 e 10 de grau li), acumulando 
alguns deles a responsabilidade técnica de mais do que um clube. 

Prevê-se para 2016-2017, um ligeiro incremento no número de treinadores federados, resultado do investimento 
que tem sido efetuado desde 2012 pela FPTA na formação de novos treinadores. 
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2.4 ÁRBITROS 

Na época desportiva de 2015-2016 verificou-se uma diminuição de -36% no número de árbitros federados, que 
nesta época foram de 7 contra os 11 registados na época desportiva de 2014-2015. 

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 2016, houve um acréscimo do número de provas do campeonato nacional de sala e 
campeonato nacional de campo, tendo sido realizadas, respetivamente, 10 provas nacionais, ambos seguidos de 
Final Round, representando um incremento de 10 % do número de provas de sala face à época anterior. 

O calendário de provas nacionais realizadas na época desportiva de 2015-2016 foi o seguinte: 

Campeonato de Sala 2015-2016 

Data Local Organizaç Tipo de Prova 

11/10/2015 Vila do Conde GCV Nacional 

18/10/2015 Castelo Branco JA Nacional 

01/11/2015 Castelo Branco JA Nacional 

15/11/2014 Vendas Novas SCP Nacional 

29/11/2015 Amadora RSC Nacional 

13/12/2015 Caldas da ACC Nacional 

10/01/2016 Guimarães CTAP Nacional 

31/01/2016 Montijo ACAL Nacional 

07/02/2016 Castelo Branco JA Nacional 

14/02/2016 Montijo ACAL Nacional 

28/02/2016 Pontinha FPTA Final Nacional 

Campeonato de Campo 2015-2016 

Data Local Organizaç Tipo de Prova 

20/03/2016 Guimarães CTAP Nacional 

03/04/2016 Guimarães CTAP Nacional 

17/04/2016 Caldas da ACC Nacional 

01/05/20165 Caldas da SCP Nacional 

08/05/2016 Caldas da SCP Nacional 

22/05/2016 Caldas da ASCP Nacional 

05/06/2016 Queluz RSC Nacional 

12/06/2016 Castelo JA Nacional 

26/06/2016 Caldas da ACC Nacional 

03/07/2016 Viana do STVC Nacional 

17/07/2016 Lisboa FPTA Final Nacional 

Relativamente às provas do campeonato nacional, realizaram-se as previstas inicialmente, não tendo no entanto 
sido necessária a FPTA assumir a organização de qualquer prova do campeonato nacional excetuando os dois 
Final Rounds. 
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Número de Provas 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Participações em Provas 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Seguindo a tendência de aumento de número de participações em prova já verificado em 2014-2015 {32 %), 
registou-se em 2015-2016 novo incremento de 26 % no total de participações em prova para um total de 1.890 
atletas participantes igualando o número de participantes verificados em 2007. 

No que diz respeito ao número médio de atletas por prova, e apesar do pequeno aumento do número de provas, 
houve ainda assim em 2015-2016 um aumento de 21 % para um total de 90 atletas. Apesar destes números se 
considerarmos em particular as provas do campeonato nacional de sala, o número médio de atletas por prova 
foi de 77,5, um decréscimo de -4 % face a 2014-2015. 

CAPÍTULO 3 - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA FEDERAÇÃO 

3.1 ATIVIDADES FEDERATIVAS 

No início do ano procedeu-se às eleições intercalares para delegados à Assembleia Geral da FPTA para o período 
2015-2016, onde foram apresentadas 8 candidaturas válidas para as 22 vagas disponíveis. Com a eleição dos 8 
novos delegados atingiu-se um total de 26 delegados em funções de um máximo de 40, ficando por preencher 
14 vagas para delegados representantes dos clubes. 

Conforme previsto nos Estatutos e Regulamento Eleitoral, foram eleitos no final de 2016 os novos Órgãos 
Federativos para o quadriénio 2017-2020, que tomaram posse no início de 2017. 
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Em termos estruturantes para a atividade da FPTA, foi revisto em 2016 o Regulamento Eleitoral, de forma a 
estabelecer mecanismos que permitam identificar com segurança os candidatos a delegados e aos diversos 
órgãos sociais e os respetivos proponentes, dando cumprimento ao art.º 5, n.º 2 da Lei n.º 7 /2007 de 5 de 
fevereiro, que interdita a reprodução do cartão de cidadão em fotocópia ou qualquer outro meio, sem 
consentimento do titular. 

Foi ainda revisto o Regulamento de Organização de Quadros Competitivos, de forma a clarificar os 
emparelhamentos dos confrontos no Final Round, quando há alteração na composição de uma equipa, e que 
resultou na introdução do ponto 4, no art.º 26º. 

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 em 2015 os passos necessários à criação de todas as condições para 
a sua plena utilização pela modalidade nas suas diversas vertentes. Nessa data foi elaborada 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. Apesar de diversas insistências, esta situação não teve evolução durante o ano de 2016, 
aguardando-se ainda a aprovação formal por parte daquela entidade. 

No âmbito do projeto desenvolvido em conjunto com o IPDJ em 2015 para beneficiação do campo, foi efetuada 
em 2016 a sua vedação integral, permitindo assim assegurar as condições necessárias de segurança. As restantes 
obras especificadas, nomeadamente a colocação de telheiro, aguardam ainda aprovação e respetiva execução 
pelo IPDJ. 

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 2016. Apesar da intenção de resolver esta questão em 2016, 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 2017 

3.2 RECURSOS HUMANOS 

A FPTA manteve em 2016 a estrutura que estabilizou em 2015, 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 2016, consequência 
da renúncia do contrato que a Federação mantinha com o Técnico Desportivo houve um período em que foi 
necessário limitar algumas atividades ou recorrer ao apoio de terceiros. 

Em 2016, a totalidade dos gastos com pessoal da federação foi de 35.688,13 €, representando cerca de 41% do 
total dos gastos da FPTA, excluindo amortizações. Este valor representa um desvio de 5 % face ao orçamentado 
para 2016. 
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Real 

Orçamentado 

Total Gastos 2016 

Recursos Humanos 
2016 

35.668,13 { 

34.093,17 { 

% Realização 104 62% 
__________ __.... ............... 

87.725,48 { 

% R.H TOTAL 40,66% 
-----~--

Cada recurso foi alocado à respetiva atividade exercida na FPTA, de acordo com os projetos e programas 
em curso. Em 2016, a totalidade dos gastos com pessoal diretamente afeto à organização e gestão da 
federação foi de 12.468,50 €, representando cerca de 15, % do total dos gastos da FPTA em 2016. 

Gastos e/ Pessoal afeto à Organização e Gestão da FPTA- 2016 12.468,50 € 
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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 2016. 

Como resultado de uma rigorosa gestão financeira, os gastos gerais da FPTA registaram valores abaixo do 
orçamentado para 2016 (na ordem dos 18%}, representado apenas 55% dos gastos totais da FPTA relativos ao 
ano de 2016. 

Ano 2016 REAL 

Honorários e Trabalhos Especializados 23.986,54 { 

Conservação e Reparação 840,34 { 

Serviços Bancários 160,62 { 

Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido 2.026,49 { 

Material de escritório 982,68 { 

Artigos para oferta 300,00 { 

Vigilância e Segurança 18,95 { 

Eletricidade e Rendas 900,00{ 

Aluguer de Salas 415,00 { 

Deslocações, Estadas e Despesas de Representação 9.309,56 { 

Comunicações 1.525,67 { 

Seguros 2.697,64 { 

Contencioso e Notariado 38,54 { 

Limpeza, Higiene e Conforto 978,80 { 

Combustíveis 3.213,00 { 

Outros Gastos (impostos, Juros, Notariado, Outros) 482,02 { 

47.875,85 € 

Total de Gastos de 2016 87.725,48 € 

% Gastos Gerais FPTA 55% 
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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 2016 dois Técnicos 
Desportivos, sendo um em regime de full-time e outro em regime depart-time. 

4.2 ORGANIZAÇÃO DE QUADROS COMPETITIVOS 

O enquadramento competitivo em 2014 manteve-se idêntico ao adotado nos quatro 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 2016 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 2014-2015, foi aumentado 
o número de provas do campeonato nacional para a época desportiva 2015-2016. 

Os campeonatos nacionais e respetivas finais decorreram como previsto, com o apoio da FPTA. Contrariamente 
ao verificado em épocas desportivas anteriores, em 2015-2016 não houve necessidade de a FPTA assumir a 
organização direta de provas, uma vez que houveram clubes suficientes interessados em organizá-las. 

Os gastos diretamente relacionados com a organização e apoio a provas totalizaram, no ano de 2016, 8.441,86€, 
o que representa aproximadamente 10% do total de gastos da FPTA verificado em 2016. 

Gastos e/ Organização e Apoio a Provas 2016 

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, manteve-se em 2016 o apoio da FPTA à criação de novos clubes e núcleos de Tiro com Arco 
centrado 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. 
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Após a aposta bem-sucedida nos últimos anos na expansão em algumas regiões do país, iniciou-se no final de 
2015 um novo 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 prát ica da modalidade, com especial 
incidência no desporto jovem. 

Este programa, que se desenvolveu durante todo o ano de 2016 e manter-se-á nos anos seguintes, concedendo 
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 t erão 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. 

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, os seguros associados à atividade desportiva, e o apoio técnico contratado pela FPTA para apoio às 
suas atividades ou a clubes. 

Tendo em consideração o investimento feito no final de 2014 em equipament o adequado para transporte do 
equipamento de prova, e considerando os investimentos real izados nos anos de 2012 e 2013, não houve 
necessidade de efetuar investimentos avultados em aquisição de equipamento desportivo em 2016. 

Os gastos desta rubrica são maioritariamente relacionados com a contratação de apoio técnico e com a 
contratação dos seguros desportivos. 

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 2016, 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 40% do total de praticantes em 2015-2016 {36% em 2014-2015; 33% em 2013-2014 e 31% 
em 2012-2013), sendo 22% nos escalões dos 15 aos 20 anos, e 18% nos escalões até 14 anos. 

Relativamente à prática desportiva juvenil no Desporto Escolar e no Desporto Universitário, os objetivos uma vez 
mais não foram integralmente atingidos, uma vez que não foi possível implementar em 2016 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. 
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Em termos de ações concretas, foi obtida em 2016 a certificação do curso de treinadores a ministrar aos 
professores, que permita a sua qualificação como Treinadores de Tiro com Arco e logo a filiação dos respetivos 
clubes na FPTA. Foi realizado o primeiro módulo na Póvoa de Varzim em julho, integrado da semana da formação 
do Desporto Escolar, prevendo-se para o primeiro semestre de 2017 a realização do segundo módulo, para que 
permita a realização do estágio na época desportiva 2017-2018. 

Os troféus de jovens previstos não foram realizados pela fraca adesão esperada para os mesmos, uma vez que 
os jovens federados se encontram 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, e que se desenvolveu durante 
2016. Este programa será um pilar importante no desenvolvimento do desporto jovem nos próximos anos, 
incluindo no Desporto Escolar. 

Durante o ano de 2016, os gastos associados diretamente ao desenvolvimento do desporto jovem representaram 
3% do total de gastos da FPTA. 

Gastos e/ Desenvolvimento da Prática Desportiva Juvenil - 2016 l@fZ4,iili 

4.6 PROMOÇÃO DA MODALIDADE 

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 2015, toda ela de forma orgânica: 

Indicadores 2016 2015 Evolução 

Nº Total de Gostos da Página 1.694 1.272 33% 

Alcance Semanal (Orgânico) 1.383 799 73% 

Engaged Users Semanais 124 93 33% 

Durante o ano de 2016 foi efetuado o investimento no desenvolvimento do novo website da FPTA, adequado às 
necessidades e em linha com a sua estratégia de comunicação. Está prevista a sua evolução em 2017 com a 
introdução de novos conteúdos e funcionalidades. 

CAPÍTULO 5 - SELEÇÕES NACIONAIS 

5.1 RECURSOS HUMANOS 

Conforme previsto no orçamento para 2016, manteve-se um Treinador Nacional responsável pelas atividades e 
preparação das Seleções Nacionais em regime de part-time, mas que cessou funções no final de julho de 2016. 
Estes gastos representaram cerca de 5% do total dos gastos da FPTA em 2015 e 37% do total dos gastos com as 
seleções nacionais. 
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5.2 ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO 

Conforme previsto, deu-se continuidade em 2016 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. 

Uma vez que o Treinador Nacional cessou funções no final de julho de 2016, não houve atividades do grupo de 
trabalho das Seleções Nacionais após essa data . 

5.3 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS 

Reconhecendo a Direção da FPTA a importância para o Tiro com Arco da participação dos arqueiros nacionais 
nas mais altas competições internacionais, o Projeto e Orçamento para 2016 incluiu a participação de uma Equipa 
Nacional no Campeonato da Europa de 2016 realizado em Inglaterra (Nothingham) em maio. Esta prova 
constituiu a segunda prova de apuramento para os Jogos Olímpicos de 2016. Apurou-se para esta prova apenas 
um arqueiro na categoria recurvo Masculino (Domingos Repas), tendo alcançado o 57º lugar. 

A FPTA fez-se ainda representar pelo mesmo arqueiro numa prova da Taça do Mundo de 2016, realizada em 
junho em Antalya, na Turquia, que constituiu a última prova de apuramento para os Jogos Olímpicos de 2016, 
tendo sido eliminado nos 1/48 final do Torneio Final de Qualificação Olímpica. 

Os resultados obtidos na categoria Recurvo Masculino não cumpriram com as expetativas da FPTA para estas 
participações, ficando manifestamente abaixo dos objetivos definidos. Como resu ltado das classificações 
obtidas, Portugal não conseguiu o apuramento para os Jogos Olímpicos Rio2016. 

Os gastos desta participação estiveram em linha com o valor orçamentado, representando cerca de 8 % do total 
de gastos da FPTA em 2016 e 62 % do total de gastos com as seleções nacionais. 

Gastos em Competições Internacionais - 2016 fiiip!fji 

5.4 ALTO RENDIMENTO E PREPARAÇÃO OLÍMPICA 

Durante o ano de 2016, nenhum atleta de Tiro com Arco esteve integrado no Programa de Preparação Olímpica 
Rio2016. 

No ano de 2016 não houve atletas ao abrigo do estatuto de Alto Rendimento, não tendo sido realizadas ações 
específicas para este grupo, logo sem gastos diretamente associados a esta rubrica . 

Durante o ano de 2016, o total dos gastos associados às Seleções Nacionais representou apenas 14% do total de 
gastos da FPTA. 

Gastos e/ Seleções Nacionais - 2016 lll:li§l:fji 
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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 2016 ao investimento na qualificação técnica de treinadores de Tiro com Arco iniciado em 2012. 
Considerando que 2016 foi já um ano de cruzeiro na formação de Treinadores de Grau 1, foi realizada apenas 
uma edição do curso. 

A Componente Geral do Curso de Treinadores de Tiro com Arco de Grau 1 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 de Treinadores de Grau 1- Componente Específica Jun./J 5 

Em 2016 concluiu-se mais uma componente prática (estágio) do Curso de Treinadores de Grau 1, tendo-se 
formado um total de 2 novos Treinadores de Tiro com Arco ao abrigo do PNFT. Deu-se também início à 
componente prática do Curso de Treinadores de Grau 1 realizado em 2015, com conclusão prevista para Julho de 
2016. 

Apesar de previsto no plano de 2016, não foi realizada a ação prevista no âmbito da formação contínua dos 
treinadores atuais. 
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CAPÍTULO 7 - ANÁLISE FINANCEIRA 2016 

7.1 ESTRUTURA DE GASTOS 

Analisando em detalhe a estrutura de gastos da FPTA, podemos verificar que, em 2016, os gastos diretamente 
relacionados com a organização e gestão da federação totalizaram 33,18 % 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 2016, 
66,82 % do total de gastos da FPTA. 

Rubrica 2016 % 

Organização e Gestão da FPTA 31.205,88 € 33,18% 

Quadro Competitivo Nacional 8.441,86 € 8,98% 

Desenvolvimento da Modalidade 31.705,91 € 33,71% 

Seleções Nacionais 11.869,85 € 12,62% 

Formação 2.216,00€ 2,36% 

Outros Gastos 8.614,02 € 9,16% 

94.053,52 € 100,00% 

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). 

Em 2016, os rendimentos de filiações e federamentos totalizaram 14.123,50 €, o que representou cerca de 47% 
dos rendimentos próprios da FPTA e 15% 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. 
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Os rendimentos desportivos representaram em 2016 cerca de 48% dos rendimentos próprios e 15% do total de 
rendimentos da FPTA, num valor total de 14.316,00 €. 

Já os rendimentos resultantes das ações de formação realizadas ao longo do ano de 2016 pela FPTA, 
representaram 5% dos rendimentos próprios da federação (1,58% do total de rendimentos da FPTA), num total 
de 1.509,50 €) . 

Rubrica 

Filiações e Federamentos 

Rendimentos Desportivos 

Formação 

Total Rendimentos da FPTA 

2016 

14.123,50 { 
14.316,00 { 

1.509,50 { 

29.949 00€ 

95.27165 € 

3144% 

% 

47,16% 
47,80% 

5,04% . 

100,00% 

% Rendimentos Próprios 
--~~~~~ ...... ___. 

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 2016 o Contrato Programa relativo ao Programa de Atividades Regulares. 

A FPTA beneficiou ainda no ano de 2016, 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. 

No total, foram atribuídas à FPTA em 2016 comparticipações do Estado no valor de 64.512,26 €,correspondendo 
a 67,71% do total dos rendimentos obtidos pela federação durante o ano de 2016. 

Rubrica 

IPDJ - Desenvolvimento da Prática Desportiva 

IEFP - Programa Estágio Emprego 

Total 

Total Rendimentos da FPTA 

2016 

62.500,00 { 
2.012,26 { 

64.512,26 € 

95.271,65 € 

% de comparticipação do Estado 67,71% 
..__~~~~--------
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7.4 SITUAÇÃO FINANCEIRA 

A situação financeira da FPTA no final de 2016 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 2016 era 
de 6.266,89 €, menos 6.032,81 €que o verificado no final de 2015 (12.299, 70 €). 

A atual situação financeira da FPTAjá 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 
2016, permitiu manter a tendência de recuperação e de resultados líquidos positivos que já tinha sido alcançado 
em 2012, 2013, 2014 e 2015. 

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 

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 2016 

No que se refere à execução orçamental de 2016, e tomando como referência o orçamento aprovado na 
Assembleia-Geral da FPTA realizada em 06 de dezembro de 2015, constata-se que, em termos globais, a execução 
orçamental da FPTA durante o ano de 2016 se cifrou em cerca de 87%, de acordo com o seguinte detalhe: 
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FPTA - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2016 

Resumo de Gastos Plano 2016 Var. Real2016 

Organização e Gestão da Federação 34.093,17 € -8,47% 31.205,88 € 
Recursos Humanos 12.070,17 € 3,30% 12.468,50 € 

Recursos Materiais e Tecnológicos 22.023,00 € -14,92% 18.737,38 € 

Desenvolvimento da At ividade Desportiva 43.504,42 € -7,72% 40.147,77 € 
Recursos Humanos 22.104,42 € 2,69% 22.698,75 € 

Organização de Quadros Competitivos 7.000,00 € 20,60% 8.441,86 € 

Apoio a Novos Clubes 6.600,00 € -100,00% - € 

Outras Despesas e Aquisições 4.800,00€ 46,51% 7.032,60 € 

Desporto Jovem 3.000,00 € -34,18% 1.974,56 € 

Seleções Nacionais 20.780,00 € -42,88% 11.869,85 € 
Recursos Humanos 7.680,00 € -43,95% 4.305,00 € 

Atividades de Preparação 3.600,00 € -93,73% 225,60 € 

Participação em Competições Internacionais 8.500,00 € -13,66% 7.339,25 € 

Alto Rendimento e Preparação Olímpica 1.000,00 € -100,00% - € 

Formação 8.620,00€ -74,29% 2.216,00 € 
Ações de Formação 8.620,00€ -74,29% 2.216,00 € 

Outros Gastos - € 100,00% 8.614,02 € 

Total 106.997,59 € -12,10% 94.053,52 € 

Resumo de Rendime ntos Plano 2016 Var. Real 2016 

Filiações e Federamentos 14.000,00 € 0,88% 14.123,50 € 
Filiação de Associados 3.000,00 € -8,00% 2.760,00 € 

Federamento de Agentes Desportivos 11.000,00 € 3,30% 11.363,50 € 

Rendimentos Desportivos 12.500,00€ 12,63% 14.079,00€ 
Organização de Provas 12.500,00 € 12,63% 14.079,00€ 

Formação 9.030,00 € -83,28% 1.509,50 € 
Outros 2.000,00 € -47,63% 1.047,39 € 

SUB-TOTAL 37.530,00 € -18,04% 30.759,39 € 

Comparticipações do Estado 69.467,59 € -7,13% 64.512,26 € 

Total 106.997,59 € -10,96% 95.271,65 € 

De destacar, ao nível dos rendimentos próprios, que em relação ao orçamento previsto, apenas nas rubricas de 

Formação e outros não foram atingidos os objetivos, sendo que, no total dos rend imentos próprios, a execução 

em 2016 ficou cerca de 0,88% acima do Plano. Ao nível das comparticipações do Estado, verificou-se um desvio 
de apenas 7,13%, tendo o valor recebido pela FPTA ficado 4.955 €abaixo do previsto. 
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No que respeita aos gastos com a Organização e Gestão da Federação, registou-se uma execução 12,1 % 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 abaixo do previsto no Plano 2016, refletindo a necessidade de implementação 

de nova abordagem da FPTA no sentido de proporcionar um maior desenvolvimento e crescimento sustentado 

da modalidade. 

Finalmente, e no que concerne às seleções nacionais, registou-se uma execução na ordem dos 57 %, motivada 

essencialmente pela fraca execução ao nível da realização de atividades de preparação dos Grupos de Trabalho 

respetivos. 

CAPÍTULO 8 - CONTAS DO EXERCÍCIO 2016 

O exercício de 2016 encerrou com um resultado líquido positivo de 316,17 €, que se decompõe da seguinte 

forma: 

RUBRICA 

Gastos com o Pessoal 

Fornecimentos e Serviços Externos 

Provisões 

Outros Gastos e Perdas 

Juros e gastos similares suportados 

Sub-total Gastos 

Amortizações 

Vendas e Serviços Prestados 

Subsídios à Exploração 

Outros Rendimentos 

Resultado Líquido 

Total Gastos 

Total Rendimentos 

2016 

35.688,13 € 

47.875,85 € 

1.403,00 € 

2.572,92 € 

185,58 € 

87.725,48€ 

7.230,00 € 

94.955,48€ 

29.949,00 € 

64.512,26 € 

810,39 € 

95.271,65 € 

316,17 € 
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CAPÍTULO 9 - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

Propõe-se que o resultado líquido positivo de 316,17 €seja transferido para a conta de resultados transitados. 
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CAPÍTULO 10 - PERSPETIVAS PARA 2017 

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 foi o ano 
de desenvolvimento e potenciação das bases criadas e de melhoria das condições das instalações desportivas da 
FPTA. 

Prevendo-se alterações significativas ao formato dos quadros competitivos para a época de 2017-2018, 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 2017 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 2017 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 esforços com vista a 
concretizar planos de integração com o desporto escolar na 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 2017 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 2017 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, foi imprescindível 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 já teve a aprovação formal, bem como a vedação integral do Campo de Tiro com Arco, . Será 
ainda essencial a realização pelo IPDJ das obras de beneficiação do campo, nomeadamente com a colocação de 
telheiro. 

No âmbito do desenvolvimento da prática competitiva ao mais alto nível, manter-se-á em 2017 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 2016-2017 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 do Mundo de 2017 e numa prova da Taça do Mundo, provas estas que constituem provas de 
apuramento para os Jogos Olímpicos de 2020. 
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 2017 se perspetiva dar início 
ao Curso de Treinadores de Grau li. 
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O ponto de partida para 2017, no que diz respeito à situação financeira da FPTA, caracteriza-se pela ausência de 
dificuldades de tesouraria, fruto da racionalização dos gastos da Federação. 

Após consolidação financeira e estabilização da estrutura de gastos da federação realizadas pela direção anterior 
nos anos de 2012 a 2016, e perspetivando-se novos cortes nas verbas relativas ao Contrato Programa a celebrar 
com o IPDJ, importa continuar em 2017 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 pela já conhecida ação a decorrer em tribunal pelo ex-atleta 
Nuno Pombo contra a FPTA por factos reportados a 2009 e 2010, conforme referido no Anexo 1- Nota 16, e que 
poderá vir a ter desfecho e eventuais impactos financeiros em 2017. 

Cruz Quebrada, 20 de março de 2017 

Pela Direção da FPTA, 

Jorge Pamies Teixeira 
(Presidente) 

Página 25 de 36 



FPTA Federação Portuguesa de Tiro com Arco 
Instituição de Utilidade Pública Desportiva 

CAPÍTULO 11 - ANEXOS 

BALANÇO 

RUBRICAS NOTAS 
DATAS 

31-12-2016 31-12-2015 

ACTIVO 

Ativo não corrente 

Ativos fixos tangíveis 6 3.400,06 € 10.630,06 € 

Investimentos Financeiros 278,24 € 89,60 € 
3.678,30 € 10.719,66 € 

Ativo Corrente 

Clientes 8 3.682,50 € 5.022,50€ 

Estado e outros entes públicos 7 0,00€ 0,11€ 

Outras Contas a receber 80,00 € 152,00€ 

Diferimentos 5 652,30 € 766,54€ 

Caixa e depósitos bancários 4 30.426,10 € 22.992,93 € 
34.840,90 € 28.934,08 € 

Total do ativo 38.519,20 € 39.653,74 € 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 

Fundos Patrimoniais 

Fundos 27.354,04 € 20.020,53 € 

Resultados transitados 4.582,10 € 0,00€ 
31.936,14 € 20.020,53 € 

Resultado líquido do período 316,17 € 7.333,51 € 

Total dos fundos patrimoniais 32.252,31 € 27.354,04€ 

Passivo 

Passivo não corrente 

Financiamentos obtidos 0,00€ 4.669,15 € 

0,00€ 4.669,15 € 

Passivo corrente 

Fornecedores 228,56 € 3.080,28 € 

Estado e outros entes públicos 7 2.931,79 € 2.826,89 € 

Outras Contas a pagar 3.106,54€ 1.723,38 € 

6.266,89 € 7.630,55 € 

Total do passivo 6.266,89 € 12.299,70 € 

Total do capital próprio e do passivo 38.519,20 € 39.653,74 € 

0,00€ 0,00€ 

Técnico Oficial de Contas ________ _ 
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 

RENDIMENTOS E GASTOS 
ANO 

NOTAS 2016 2015 

Vendas e serviços prestados 14 29.949,00€ 32.050,82€ 

Subsídios à exploração 13 64.512,26 € 68.375,31 € 
Fornecimentos e serviços externos 10 -47.875,85 € -52.142,02 € 

Gastos com o pessoa 1 9 -35.688,13 € -30.802,80 € 
Provisões 8 -1.403,00 € 0,00€ 
Outros rendimentos e ganhos 12 810,39 € 1.200,52 € 
Outros gastos e perdas 11 -2.572,92€ -2.370,29 € 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos 7.731,75 € 16.311,54 € 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 6 -7.230,00€ -8.478,68€ 
lmparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0,00€ 0,00€ 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 501,75 € 7.832,86 € 

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00€ 0,00€ 
Juros e gastos similares suportados -185,58 € -499,35 € 

Resultado antes de impostos 316,17 € 7.333,51 € 

Imposto sobre o rendimento do período 0,00€ 0,00€ 

Resultado líquido do período 316,17 € 7.333,51 € 

Presidente--------------------

Técnico oficial de contas--------------
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÔES NO FUNDO SOCIAL NO PERÍODO 2015 

DESCRIÇÃO Fundo Social Resultados Resultado líquido 

Transitados do período 

POSIÇÃO em 01-01-2015 1 9.982,18 0,00 10.038,35 

ALTERAÇÕES NO PERÍODO 

10.038,35 -10.038,35 

2 10.038,35 -10.038,35 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3 7.333,51 

RESULTADO INTEGRAL 4=2+3 -2.644,84 

OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS 

Outras operações 

5 

POSIÇÃO em 31-12-2015 6=1+2+3+5 20.020,53 0,00 7.333,51 

Total 

20.020,53 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7.333,51 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-

27.354,04 
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SAL TERAÇÕES NO FUNDO SOCIAL NO PERÍODO 2016 

DESCRIÇÃO Fundo Social Resultados Resultado líquido 
Transitados do período 

POSIÇÃO em 01-01-2016 1 20.020,53 0,00 7.333,51 

ALTERAÇÕES NO PERÍODO 

7.333,51 4.582,10 -7.333,51 

2 7.333,51 4.582,10 -7.333,51 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3 316,17 

RESULTADO INTEGRAL 4=2+3 -7.017,34 

OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS 

Outras operações 

s 

POSIÇÃO em 31-12-2016 6=1+2+3+5 27.354,04 4.582,10 316,17 

Presidente:------------------

Técnico Oficial de Contas: ___________ _ 

Total 

27.354,04 

0,00 

0,00 

4.582,10 

4.582,10 

316,17 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-

32.252,31 
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 

PERÍODOS 
Descrição 

PERÍODOS 

31-Dez-16 31-Dez-15 

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto 

Recebimentos 94.712,00 103.426,63 

Pagamento a fornecedores -29.127,S4 -35.055,43 

Pagamento ao pessoal -22.943,24 -22.128,81 

caixa gerada pelas operações 42.641,22 46.242,39 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 0,00 0,00 

Outros recebimentos/pagamentos -30.538,90 -32.372,02 

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) 12.102,32 13.870,37 

Fluxos de caixa das atividades de investimento 
Pagamentos respeitantes a: 

Ativos fixos tangíveis 0,00 -1.248, 68 

Recebimentos provenientes de: 

A ti vos fixos tangíveis 0,00 0,00 

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) 0,00 -1.248,68 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento 
Recebimentos provenientes de: 

Financiamentos obtidos 

Pagamentos respeitantes a: -4.669,15 -4.344,47 

Financiamentos obtidas 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) -4.669,15 -4.344,47 

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 7.433,17 8.277,22 

Efeito das diferenças de câmbio 

Caixa e seus equivalentes no início do período 22.992,93 14.715,71 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 30.426,10 22.992,93 
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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 /SEF 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 
2016. 

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. 
3.5 - Ativos Fixos Tangíveis 

Página 31 de 36 



FPTA Federação Portuguesa de Tiro com Arco 
.~ Instituição de Utilidade Pública Desportiva 
t 

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: 

2016 2015 

Caixa 656,77{ 399,76€ 

Depósitos à ordem CGD 19.671,82• 7.496,41€ 

Depósitos a prazo CGD 10.000,00€ 15.000,00€ 

CaixaGest Tesouraria 97,51€ 96,76€ 

Total 30.426,10~ 22.992,93€ 

5. Diferimentos e Acréscimos de Ganhos e Gastos 
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Estas contas estão compostas pelos seguintes valores: 

Gastos a reconhecer 2016 2015 

Seguros diferidos 206,83€ 321,07€ 

Quotizações 445,07€ 445,07€ 

Rendimentos a reconhecer 2016 2015 

Subsídios IEFP 0,00€ 0,00€ 

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

2016 
Ativos 
Saldo Inicial 98.629,74 
Aquisições 0,00 
Alienações 0,00 
Transferências e Abates 0,00 
Saldo final 98.629,74 
Amortizações Acumuladas 
Saldo Inicial 87.999,68 
Depreciações do Exercício 7.230,00 
Alienações 0,00 
Transferências e Abates 0,00 
Saldo final 95.229,68 
Ativos Líquidos 3.400,06 

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

Retenções na fonte sobre juros bancários 
Total a débito 

Retenções na fonte 
Segurança Social/FCT 
IVA 

8- Clientes 

Total a crédito 

2016 
0,00€ 
0,00€ 

216,87€ 
2.714,92€ 

0,00€ 
2.931,79€ 

2015 

97.381,06 
1.248,68 

0,00 
0,00 

98.629,74 

79.521,00 
8.478,68 

0,00 
0,00 

87.999,68 
10.630,06 

2015 
0,11€ 
0,11€ 

195,60€ 
2.631,29€ 

0,00€ 
2.826,89€ 

Foram criadas em 2016 ímparidades por cobrança duvidosa de clientes no valor de 1.403,00€. 
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9 - Gastos com pessoal 

Remuneração do pessoal 
Encargos sobre remunerações 
Indemnizações 
Seguro de Acidentes de Trabalho 
Medicina no trabalho 
Outros 

Total 

2016 
29.209,74€ 

5.284,18€ 
0,00€ 

649,21€ 
222,00€ 
323,00€ 

35.688,13€ 

2015 
25.134,06€ 
4.964,44€ 

0,00€ 
424,80€ 
222,00€ 

57,50€ 
30.802,80€ 

• 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 2016 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 2016 2015 
Subcontratos 1.160,00€ 1.403,00€ 
Trabalhos especializados 13.338,94€ 8.041,60€ 
Publicidade 0,00€ 676,50€ 
Vigilância e Segurança 18,95€ 18,95€ 
Honorários 9.487,60€ 10.962,94€ 
Rendas 0,00€ 0,00€ 
Conservação e reparação 840,34€ 3.833,49€ 
Serviços bancários 160,62€ 133,25€ 
Materiais 3.309,17€ 5.879,58€ 
Energia e fluidos 4.113,00€ 3.435,58€ 
Deslocações e estadas 8.725,86€ 8.197,46€ 
Material de Limpeza 978,80€ 624,41€ 
Rendas e alugueres 415,00€ 1.013,00€ 
Comunicação 1.525,67€ 1.631,37€ 
Seguros 2.697,64€ 3.733,53€ 
Contencioso e notariado 38,54€ 202,20€ 
Despesas de representação 583,70€ 454,00€ 
Outros 482,02€ 1901,16€ 

Total 47.875,85€ 52.142,02€ 

11 - Outros gastos e perdas 
O detalhe da rubrica de outros gastos e perdas é apresentado no quadro seguinte: 

2016 2015 
Impostos indiretos - Selo Auto 84,00€ 84,00€ 
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Impostos indiretos - Selo 
IVA 
Taxas 
Quotizações 
Correções de exercícios anteriores 
Donativos 
Outros 
Outros gastos e perdas de financiamento 

Total 

12 - Outros rendimentos e ganhos 

92,81€ 
36,05€ 

3,00€ 
620,00€ 

15,13€ 
552,40€ 

1.085,11€ 
84,42€ 

2.572,92€ 

81,10€ 
0,00€ 

46,13€ 
620,00€ 

1.468,30€ 
0,00€ 
0,00€ 

70,76€ 

2.370,29€ 

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

Descontos obtidos 
Alienação de ativo tangível 
Correções de exercícios anteriores 
Outros 

Total 

13 - Subsídios à Exploração 

2016 2015 
0,00€ 
0,00€ 
0,75€ 

809,64€ 
810,39€ 

0,00€ 
200,00€ 
985,06€ 

15,46€ 
1.200,52€ 

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

IPDJ - Programa de atividades regulares 
COP - Plano de Preparação Olímpica 
IEFP - Programas Estágio/ Estímulo Emprego 

Total 

14-Rédito: 
Os rendimentos têm as seguintes origens: 

Quotizações de Filiação (Clubes) 
Federamentos 
Inscrição em campeonatos 

Seguros desportivos 
Provas 
Outros serviços 
Formação 
Atividades de tiro com arco 

Total 

15 - Informações exigidas por diplomas legais: 

2016 2015 
62.500,00€ 

0,00€ 
2.012,26€ 

64.512,26€ 

2016 
2.760,00€ 
8.405,00€ 

0,00€ 

2.958,50€ 
14.079,00€ 

237,00€ 
1.425,00€ 

84,50€ 
29.949,00€ 

62.500,00€ 
3.819,31€ 
2.056,00€ 

68.375,31€ 

2015 
2.760,00€ 
7.761,70€ 

0,00€ 

2.450,12€ 
13.117,00€ 

60,00€ 
5.265,00€ 

637,00€ 
32.050,82€ 

a) A FPTA não tem dívidas ao Estado em situação de mora (DL 534/80 de 7 Nov. - artQ. lQ nota 27 e 
art.Q 2.Q); 

b) Honorários do Fiscal-Único e Revisor Oficial de Contas: 
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F PTA Federação Portuguesa de Tiro com Arco 
Instituição de Utilidade Pública Desportiva 

Honorários 2016 ................................... 1.845,00€ 

16 - Aprovação das demonstrações financeiras: 

Estas Demonstrações Financeiras foram aprovadas pela Direção da Federação Portuguesa de Tiro com 
Arco em 13 de Março de 2017. 

Não se registaram alterações relevantes nas condições à data do balanço. 

Em 2016 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. 

Presidente 

Jorge Pamies Teixeira 

Técnico Oficial de Contas 

Francisco Manuel Quintana 
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FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TIRO COM ARCO 

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS 

Opinião 

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de "FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TIRO 

COM ARCO", que compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2016 (que evidencia um 

total de balanço de 38.519 € e um total de fundo patrimonial de 32.252 €, incluindo um 

result~do de 316 €), a Demonstração dos Resultados por Naturezas, a Demonstração das 

Alterações no Capital Próprio e a Demonstração de Fluxos de Caixa relativas ao ano findo 

naquela data, bem como as Notas Anexas às Demonstrações Financeiras, que incluem um 

resumo das políticas contabilísticas significativas. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e 

apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira de "FEDERAÇÃO 

PORTUGUESA DE TIRO COM ARCO" em 31 de Dezembro de 2016 e o seu desempenho 

financeiro relativos ao ano findo naquela data de acordo com as Normas de Contabilidade e 

Relato Financeiro adotadas em Portugal, através do Sistema de Normalização Contabilística 

para as Entidades do Sector Não Lucrativo. 

Bases para a opinião 

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e 

demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As 

nossas responsabilidades, nos termos dessas normas, estão descritas na secção 

"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos 

independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos 

termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. 

Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para 

proporcionar uma base para a nossa opinião. 
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Responsabilidades do Órgão de Gestão e do Órgão de Fiscalização pelas demonstrações 

financeiras 

O Órgão de Gestão é responsável pela : 

preparação de demonstrações financei ras que apresentem de forma verdadeira e 

apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da 

Entidade de acordo com as Normas de Contabilidade e Relato Financeiro adotadas em 

Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística; 

elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis; 

criação e manutenção de sum sistema de controlo interno apropriado para permitir a 

preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a 

fraude ou erro; 

adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e 

avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, 

quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a 

continuidade das operações. 

O Órgão de Fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação 

da informação financeira da Entidade. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações 

financeiras, como um todo, estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro e 

emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de 

segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA 

detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em 

fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa 

razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com 

base nessas demonstrações financeiras. 

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e 

mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também: 
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Identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações 

financeiras, devido a fraude ou erro, concebemos e executamos procedimentos de 

auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja 

suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de 

não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver 

conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao 

controlo interno; 

Obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o 

objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas 

circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo 

interno da Entidade; 

Avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das 

estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo Órgão de Gestão; 

Concluímos sobre a apropriação do uso, pelo Órgão de Gestão, do pressuposto da 

continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, não existe qualquer incerteza 

material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas 

significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. 

As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso 

relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade 

descontinue as suas atividades; 

Avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, 

incluindo as divulgações, e se estas demonstrações financeiras representam as 

transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação 

apropriada; 

Comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e 

o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas de auditoria, 

incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a 

auditoria. 

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante 

do relatório de gestão com as demonstrações financeiras. 
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RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES 

Sobre o Relatório de Gestão 

Dando cumprimento ao artigo 4512, n2 3, alínea e) do Código das Sociedades Comerciais, 

somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e 

regulamentos aplicáveis em vigor, a informação nele constante é concordante com as 

demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e apr~ciação sobre a 

Entidade, não identificámos incorreções materia is. 

Lisboa, 23 de Março de 2017 

~~~' 
Dr. fl.ntónio Bernardo, R.O.C. 501 

em representação de 
AB - ANTÓNIO BERNARDO & ASSOCIADO 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda 
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Exmo Senhores, 

'f9.a - l9nt.c5nlo S..rnc::rrdo ~ ~oc.iC"do 
SO(IEDRDE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS. LDA. 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TIRO COM ARCO 

EXERCiCIO DE 2016 

RELATÓRIO E PARECER DA 

SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS 

ACTUANDO COMO FISCAL ÚNICO 

No desempenho das funções de Fiscal Único, que nos foram cometidas ao abrigo da Legislação 

em vigor, cumpre-nos emitir o nosso Relatório e Parecer sobre os documentos de prestação de 

contas relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2016, apresentados pela Direção. 

Durante o ano em apreciação, acompanhámos a gestão da Federação e como Revisor Oficial de 

Contas nos diversos contactos com os serviços analisámos a relevação contabilística, que 

considerámos em ordem, tendo em conta os princípios de realização dos bens do activo e da 

continuidade das operações. 

Ainda durante o ano de 2016, e após a apreciação do orçamento para o ano de 2017, elaborado 

pela Direcção, o mesmo foi por nós aprovado. 

Além de terem sido verificadas as conciliações bancárias, foram efectuados testes substantivos 

nas áreas de prestação de serviços e recursos humanos e fornecimentos e serviços externos 

não tendo sido detectadas quaisquer anomalias relevantes. 

Após uma análise cuidada do Balanço, da Demonstração dos Resultados por naturezas, e dos 

respectivos Anexos, bem como do Relatório de Gestão, somos de opinião que os mesmos estão 

de acordo com a lei e reftectem a verdadeira situação da Federação em 31 de Dezembro de 

2016. 
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O relatório de gestão apresentado pela Direção, contém uma análise exaustiva da actividade 

desenvolvida, além de conter os principais indicadores económicos e financeiros , onde é 

evidendado que: 

- O resultado líquido, apurado no exercício de 2016, atingiu o valor de 316 €, ou seja, inferior em 

cerca de 96 % ao do ano anterior; 

- O passivo a 31 de Dezembro de 2016, no montante de 6.267 €, corresponde a uma redução de 

aproximadamente 50 % das dívidas da Federação, quando comparadas com as de igual data de 

2015. 

- Como consequência do apuramento do lucro de 316 €e ajustamentos de dividas referidas no 

ponto anterior, no ano em apreciação, a situação liquida (os Fundos Próprios) da Federação 

passou de 27.354 €para 32.252 €. 

Assim,, e de acordo com a Certificação Legal das Contas por nós elaborada, somos de parecer 

que: 

1 - Merecem aprovação o Balanço, a Demonstração dos Resultados por Naturezas e os 

respectivos Anexos; 

2 - Merece ainda aprovação o Relatório de Gestão, assim como, a proposta de 

Aplicação de Resultados nele contida. 

Lisboa, 23 de Março de 2017 

Dr. António Bernardo, R.O.C. n.º 501 

em representação de 

AB -ANTÓNIO BERNARDO & ASSOCIADO 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda 
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