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A FPTAC emite anualmente, para todos os praticantes federados, a “Licença Federativa E”, cuja 
apresentação é obrigatória para a inscrição em competições oficiais, e para representação do clube, 
em toda a sua plenitude enquanto portador da mesma.. No cartão que a titula estará mencionado o 
nome do atirador, o n.º da Licença de Uso e Porte de Arma para Tiro Desportivo, ou Licença de Uso e 
Porte de Arma que a dispense, as categorias e escalão etário do atirador em cada disciplina, e ainda o 
clube que representa. 
 
A “Licença Federativa E” pode ser concedida a indivíduos com idade mínima de 14 anos (Lei n.º 
42/2006, de 25 de agosto). 
 
De acordo com a legislação em vigor, qualquer desportista federado tem a obrigatoriedade de estar 
coberto pelo seguro desportivo, ou seja, um seguro de acidentes pessoais, inerente à atividade 
desportiva, a contratar pelas respetivas federações. Compete às federações contratar um seguro de 
grupo para tal efeito. 
 
A inscrição de atiradores na FPTAC, ou a revalidação anual da “Licença Federativa E”, processa-se 
sempre através dos clubes federados, em impressos próprios da FPTAC. 
 
Ao indicar o nome de um atirador, a fim de que este seja registado como seu representante, os clubes 
federados assumem a responsabilidade de que aquele pretende efetivamente representar o clube. Na 
eventualidade de ocorrerem casos de dupla inscrição, a FPTAC averiguará da responsabilidade dos 
intervenientes. Sugere-se que os clubes adotem (exclusivamente para uso interno) um documento a 
assinar pelos atiradores, indicando a sua vontade em representá-lo. 
 
A “Licença Federativa E” para o ano 2023 deve ser revalidada durante os meses de novembro e 
dezembro, com a apresentação dos respetivos documentos e pagamento das taxas. 
Poderá ainda ser revalidada após 31 de dezembro, e até 30 de junho, mediante o pagamento de uma 
taxa adicional de 25€ (vinte e cinco euros). 

 
A título excecional, poderá ser aceite a revalidação de Licenças Federativas de anos anteriores, por 
requerimento dirigido à Direção da FPTAC, subscrito pelos atiradores que justifiquem, por motivos de 
força maior, a impossibilidade da prática do Tiro Desportivo, nomeadamente doença, ausência 
prolongada do país, e outras consideradas válidas pela FPTAC. Em caso de deferimento, para além da 
documentação legal exigida, é paga uma taxa adicional de 200€ (duzentos euros). 
 
A prova realizada com aproveitamento no “Exame Prático”, bem como a participação em competições 
no estrangeiro, desde que tuteladas pelas federações internacionais em que a FPTAC está filiada, 
servem de comprovativo da prática desportiva, para todos os efeitos legais. 
 
 
A “Licença Federativa E” poderá ser obtida por: 
 
1. REVALIDAÇÃO - A requerer por todos os atiradores que na época desportiva transata foram 
detentores da “Licença Federativa E”, e comprovem a participação em competições do calendário 
oficial da mesma época.  
 
Deverão ser utilizados os procedimentos adiante descritos em “REVALIDAÇÃO”. 
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2. INSCRIÇÃO - A requerer por todos os cidadãos que na época desportiva transata não foram titulares 
da “Licença Federativa E” ou que, tendo-o sido, não comprovem a participação em competições do 
calendário oficial da mesma época. 
 
Deverão ser utilizados os procedimentos adiante descritos em “INSCRIÇÃO”. 
 
 

EMISSÃO DA “LICENÇA FEDERATIVA E” 
 

REVALIDAÇÃO 
 

Impresso da FPTAC 
“BOLETIM DE REVALIDAÇÃO” - Modelo A 

COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS NO ANO ANTERIOR 
 
 

Original do TALÃO COMPROVATIVO DE APROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO DESPORTIVO 
Impresso do Instituto Português da Juventude e Desporto 

 
 

Fotocópia da LICENÇA DE USO E PORTE DE ARMA PARA TIRO DESPORTIVO, de Licença de Uso e 
Porte de Arma, ou documento que a dispense 

 
 

1 FOTOGRAFIA COLORIDA 
(se pretende atualizar o cartão) 

 
 

SENIORES / SENHORAS / VETERANOS / SUPERVETERANOS – 50,00€* 
JUNIORES – 10,00€* 

 
*APÓS 31 DE JANERIO, E ATÉ 30 DE JUNHO, ACRESCE UMA TAXA DE 25€ 

 

 
 

INSCRIÇÃO 
 

Impresso da FPTAC 
“FICHA DE INSCRIÇÃO NA FPTAC” - Modelo B 

 
 

Impresso da FPTAC 
“BOLETIM DE INSCRIÇÃO” - Modelo C 

 
 

Original do TALÃO COMPROVATIVO DE APROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO DESPORTIVO 
Impresso do Instituto Português da Juventude e Desporto 

 
 

FOTOCÓPIA DO BILHETE DE IDENTIDADE ou CARTÃO DE CIDADÃO 
(frente e verso) 

 
 

FOTOCÓPIA DO CARTÃO DE CONTRIBUINTE FISCAL 
 
 

1 FOTOGRAFIA COLORIDA 
 
 

SENIORES / VETERANOS / SUPERVETERANOS – 100,00€ 
(50,00€ da emissão da Licença Federativa + 50,00€ da taxa de Exame de Aptidão) 

 

JUNIORES – 10,00€  
(emissão da Licença Federativa, com isenção da taxa de Exame de Aptidão) 

 

SENHORAS – 50,00€  
(emissão da Licença Federativa, com isenção da taxa de Exame de Aptidão) 

 

 


