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Fins estatutários
«A FPTA tem por fins principais:
Promover, regulamentar e dirigir todas as práticas competitivas de Tico com Arco em Portugal em conformidade com o seu quadro normativo,
constante no ponto 4 do artigo 2.º destes estatutos»
(Extrato do artigo 4.º dos Estatutos da FPTA)
Órgãos Sociais (Artigo 25.º dos Estatutos)
A FPTA comporta a seguinte estrutura
orgânica:
a) Assembleia Geral;
b) Presidente;
c) Direção;
d) Fiscal Único;
e) Conselho de Disciplina;
f) Conselho de Justiça;
g) Conselho de Arbitragem.
Composição da AG – 40 Delegados (Artigo
43.º dos Estatutos)
28 Delegados – Representam os sócios
efetivos da FPTA
6 Delegados - Representam os arqueiros
3 Delegados - Representam os treinadores
3 Delegados - Representam os árbitros
Atual Direção
Presidente: Luís Miguel de Sousa Lopes Vieira
Presidente Mesa da Assembleia Geral:
Cassiano Manuel Pereira Rodrigues
Corpos Sociais – 2013/2016
https://drive.google.com/file/d/0ByI6FiWxSF
hiTTIwRjF3MDJja00/view?usp=sharing&pli=1

Organização
Modalidade olímpica
«Tiro com arco é um desporto verdadeiramente histórico – um concurso da mente e controlo
do corpo, bem como a precisão – e tem raízes que remontam a tempos antigos sendo usado
como arma de caça e/ou guerra. Nos Jogos Olímpicos os atletas atiram a um alvo, medindo
apenas 122 cm a 70 metros de distância. Para alcançar as marcas máximas devem atingir o
centro que mede apenas 12,2 cm.
Origens
O Tiro com Arco é um dos desportos mais antigos, perpetuando o uso do arco e da flecha,
uma arma de guerra fundamental na Idade Média, perpetuado por Robin dos Bosques e seus
sequazes.
O equipamento atual nada tem a ver com os rudimentos do passado, mas o essencial da
técnica mantem-se imutável.
O arco recurvo coberto por fibra de vidro e um equipamento standard e as flechas são feitas
de alumínio e grafite, podendo atingir a velocidade de 240Km/h. No entanto, o que faz a
diferença é a firmeza das mãos, a forca dos ombros, a flexibilidade muscular, a visão
apurada e nervos de aço.
Nos Jogos Olímpicos, o Tiro com Arco teve dois períodos, primeiro entre 1900 e 1920 e
apenas 50 anos depois, reaparecendo nos Jogos de Munique em definitivo.
A competição olímpica (alvo de 122cm a 70m) tem duas fases, a eliminatória de ranking, que
estabelece os atletas e a fase eliminar. Os 128 arqueiros (64 homens, 64 mulheres) atiram 72
setas no Ranking Round, sendo então ordenados de 1 a 64 e as equipas de 1 a 16, para a fase
eliminar.
As eliminatórias decorrerão a partir do agrupamento de atletas em grupos de oito, em
eliminatórias individuais, atirando 12 flechas em cada ronda. No primeiro dia 1/32 e 1/16
avos e no segundo dia oitavos de final até às finais para as medalhas de bronze e ouro.»
Fonte – Comité Olímpico de Portugal
Fundação da Federação
A Federação Portuguesa de Tiro com Arco foi fundada em 26 de janeiro de 1962.
A Federação Portuguesa de Tiro com Arco tem lutado pelo desenvolvimento da modalidade
embora só em 2008 tenha conseguido finalmente um espaço específico de treino e
competição no Jamor, onde vai desenvolver um projeto de criação de um centro de Alto
Rendimento.
Esta evolução anunciada já esteve na base do regresso de Nuno Pombo à atividade com o
apoio da sua Faculdade depois deter desistido da modalidade no final dos Jogos de Sydney,
desencantado com impossibilidade de evoluir.
Nos Jogos Olímpicos, Portugal participa desde Los Angeles 1984, tendo falhado apenas em
Atenas 2004, com o melhor resultado a caber a Ana de Sousa, 23º em Barcelona.

A Federação Internacional de Tiro ao Arco foi fundada em 1931 em Lwon, Polónia, por sete
países, França, República Checa, Suécia, Polónia, USA, Hungria e Itália, a fim de promover a
modalidade, unificando as regras e a organização de eventos de âmbito internacional.
Representação Nacional
Comité Olímpico de Portugal (COP)
http://comiteolimpicoportugal.pt/federacoes-olimpicas/
Confederação de Desporto de Portugal (CDP)
http://www.cdp.pt/cdp/confederacao/associados.html?start=50
Representação Internacional
World Archery Federation (WA)
http://worldarchery.org
World Archery Europe (WAE)
http://www.archeryeurope.org
Historial

https://www.sporting.pt/Modalidades/OutrasModalidades/TiroArco/tiroarco_apresentacao.asp
http://worldarchery.org/History-World-Archery

NIF

501429832

Estatutos

Aprovação em AG – 12 outubro 2014 – Escritura 15 janeiro 2015
https://drive.google.com/file/d/0ByI6FiWxSFhiTDAydW5LX2ZzQTQ/view?usp=sharing&pli=1

Praticantes
Após dois anos em que se assistiu a uma redução de 57% do número de atletas federados (2010 e 2011),
inverteu-se essa tendência na época desportiva 2012, e na época desportiva 2012/2013 verificou-se um
incremento significativo de 50%. Na época desportiva 2012-2013 verificou-se um incremento de 50% e na época
desportiva 2013-2014 de 35%, resultando numa duplicação do número de atletas federados nos dois últimos
anos.
Clubes
No que diz respeito ao número de clubes, verificou-se no 2012-2013 um aumento de 11% e novo incremento em
25% na época desportiva 2013-12014.

Atividade desportiva

Quadro competitivo
No que diz respeito ao quadro competitivo, manteve-se em 2013-2014 a consolidação do campeonato nacional
de sala e campeonato nacional de campo, tendo sido constituídos respetivamente por 7 e 8 provas nacionais,
ambos seguidos de Final Round. Registou-se um incremento de 32% no total de participações em prova, bem
como no número de atletas por prova, que no caso das provas de campo ascendeu a 52%.
Objetivos 2015
Tendo em conta a expansão descrita e a continuidade da política de expansão e desenvolvimento adotada a
partir de 2012, a FPTA estabeleceu como objetivos prioritários para 2015:
- Desenvolvimento do desporto jovem nas escolas, universidade s e clubes, como base para o crescimento
sustentado da modalidade a médio prazo;
- Fomento e apoio à criação de novos clubes de tiro com arco, aumentando a oferta de locais de prática, a
abrangência da modalidade, e o nível competitivo de todas as categorias;
- Dinamização do campo de treinos de tiro com arco do Jamor como pilar para o desenvolvimento da
modalidade;
- Desenvolvimento do plano de trabalho das Seleções Nacionais ao nível dos jovens talentos tendo em vista o
ciclo olímpico 2017-2020, e dos atletas de maior nível competitivo, como objetivos de curto prazo 2015-2016.
Fonte – Plano de Atividades para 2015 da FPTA

Filiados

Elementos provisórios recolhidos no âmbito do IPDJ, I.P. apontam para a existência de 256 praticantes em
2014, sendo 48 mulheres.
Fonte – IPDJ, I.P. (Sujeito a confirmação)
Regulamento Eleitoral – Aprovado – Novembro 2012
https://docs.google.com/file/d/0ByI6FiWxSFhiR0lfVFl0QjgtWkk/edit?usp=drive_web&pli=1

Regulamentos

Regulamento de Disciplina – Aprovado – Abril 1998
https://docs.google.com/file/d/1Klls3bfFxfXGjhyibFhyRCD9X1zrKSiVzbu3fJ7PRWiHMraQ1VVyODANXkq/edit?usp=drive_web&authkey=CKD0nG4&pli=1
Regulamento de Prevenção da Violência – Aprovado - Junho 2007
https://docs.google.com/file/d/0ByI6FiWxSFhiQTB4QmNoTjdDRGc/edit?usp=drive_web&pli=1

Regulamento Antidopagem – Aprovado – Março 2013
https://docs.google.com/file/d/0ByI6FiWxSFhidWhseWlmSzRjQWM/edit?usp=sharing&pli=1
Regulamentos de Competições – Aprovado – Agosto 2012
https://docs.google.com/file/d/0ByI6FiWxSFhiSnNsb3EzU3B2dFE/edit?usp=drive_web&pli=1
Para mais informação, consultar a federação
https://sites.google.com/site/fptasite/documentos-1/regulamentos
Plano de Atividades 2015
https://drive.google.com/file/d/0ByI6FiWxSFhiMWFHWHVFcFliRWs/view?usp=sharing&pli=1
Plano de Atividades 2014
https://drive.google.com/file/d/0ByI6FiWxSFhiNWwtT3h4MXdwVFU/edit?usp=sharing&pli=1
Plano de Atividades 2013
https://docs.google.com/file/d/0ByI6FiWxSFhiUUYyUDJrX2ZGTU0/edit?pli=1
Planos de Atividades e
Relatórios

Relatório e Contas 2014
https://drive.google.com/file/d/0ByI6FiWxSFhiTGFRSTdZaDdYVTg/view?usp=sharing&pli=1
Relatório e Contas 2013
https://drive.google.com/file/d/0ByI6FiWxSFhieFhEZlpRMkppSlk/edit?usp=sharing&pli=1
Relatório e Contas 2012
https://docs.google.com/file/d/0ByI6FiWxSFhiaTN2RnFOZFZZX0U/edit?pli=1
Para mais informação, consultar a federação
https://sites.google.com/site/fptasite/federacao/orcamentos-relatorios-e-contas
https://sites.google.com/site/fptasite/federacao/relatorios-de-atividades-e-contas-fpta

Contrato n.º 974/2011 - D.R. n.º 196, Série II de 2011-10-12
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º 57/DF/2011, celebrado entre o IDP, I. P., e a Federação
Portuguesa de Tiro com Arco - Formação de Recursos Humanos
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/10/196000000/4032440325.pdf
Contrato n.º 163/2012 - DR 47 SÉRIE II de 2012-03-06
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/310/DDF/2011, celebrado entre o IDP, I. P., e a
Federação Portuguesa de Tiro com Arco
http://dre.pt/pdf2s/2012/03/047000000/0825208254.pdf
Contrato n.º 373/2012 - DR 126 SÉRIE II de 2012-07-02
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/135/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Tiro com Arco
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/126000000/2302223023.pdf

Contratos-Programa

Contrato n.º 374/2012 - DR 126 SÉRIE II de 2012-07-02
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/136/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I.P., e a
Federação Portuguesa de Tiro com Arco
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/126000000/2302323025.pdf
Contrato n.º 566/2012 - DR 191 SÉRIE II de 2012-10-02
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/20/DFQ/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Tiro com Arco
http://dre.pt/pdf2s/2012/10/191000000/3314233143.pdf
Contrato n.º 95/2013 - DR 28 SÉRIE II de 2013-02-08
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/45/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Tiro com Arco - aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento desportivo
n.º CP/135/DDF/2012 e n.º CP/136/DDF/2012
http://dre.pt/pdf2s/2013/02/028000000/0584805848.pdf
Contrato n.º 441/2013. DR 123 SÉRIE II de 2013-06-28
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/032/DFQ/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Tiro com Arco
http://dre.pt/pdf2s/2013/06/123000000/2058220584.pdf
Contrato n.º 442/2013 - DR 123 SÉRIE II de 2013-06-28
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/120/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I.P., e a
Federação Portuguesa de Tiro com Arco
http://dre.pt/pdf2s/2013/06/123000000/2058420586.pdf

Contrato n.º 447/2013 - DR 124 SÉRIE II de 2013-07-01
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/119/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Tiro com Arco
http://dre.pt/pdf2s/2013/07/124000000/2066620668.pdf
Contrato n.º 555/2013 - DR 165 SÉRIE II de 2013-08-28
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/289/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Tiro com Arco
http://dre.pt/pdf2s/2013/08/165000000/2684226843.pdf
Contrato n.º 817/2013 - DR 249 SÉRIE II de 2013-12-24
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/378/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Tiro com Arco - aditamento ao contrato-programa de desenvolvimento da prática
desportiva CP/119/DDF/2013, alterado pelo contrato-programa CP/289/DDF/2013
http://dre.pt/pdf2s/2013/12/249000000/3670736707.pdf
Contrato n.º 76/2014 - DR 24 SÉRIE II de 2014-02-04
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/52/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Tiro com Arco - aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento desportivo
CP/119/DDF/2013 e CP/120/DDF/2013
http://dre.pt/pdf2s/2014/02/024000000/0344103442.pdf
Contrato n.º 286/2014 - DR 88 SÉRIE II de 2014-05-08
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/128/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Tiro com Arco
http://dre.pt/pdf2s/2014/05/088000000/1196211964.pdf
Contrato n.º 666/2014 - Diário da República n.º 252/2014, Série II de 2014-12-31
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/249/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I.P., e a
Federação Portuguesa de Tiro com Arco - Aditamento ao contrato-programa de Desenvolvimento Desportivo
CP/128/DDF/2014
https://dre.pt/application/file/66012477
Contrato n.º 120/2015 - Diário da República n.º 37/2015, Série II de 2015-02-23
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo nº CP/55/DDF/2015, celebrado entre o IPDJ, I.P. e a
Federação Portuguesa de Tiro com Arco - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º
CP/128/DDF/2014
https://dre.pt/application/file/66565188
Contrato n.º 347/2015 - Diário da República n.º 93/2015, Série II de 2015-05-14
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/107/DDF/2015, celebrado entre o Instituto Português
do Desporto e Juventude, I.P., e a Federação Portuguesa de Tiro com Arco - Atividades Regulares
https://dre.pt/application/file/67210600
Para mais informação, consultar sítio Internet do IPDJ, I.P.
http://www.idesporto.pt/ContratosPrograma.aspx?id=82&idMenu=3

DESPORTOS COM ARMAS
REGIME JURÍDICO DAS ARMAS E SUAS MUNIÇÕES
Legislação
aplicável

específica

Lei n.º 12/2011, de 27 de Abril
Altera e republica em anexo a Lei n.º 5/2006, de 23 de Fevereiro, que aprova o novo regime jurídico das armas
e suas munições com aplicação à prática desportiva com armas, nomeadamente com “arcos” e “bestas”.
Posteriormente foram introduzidas alterações pela Lei n.º 50/2013, de 24 de julho.
http://dre.pt/pdf1s/2011/04/08100/0239902439.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2013/07/14100/0428104282.pdf

