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1.º Quota anual devida pelos associados 
Os associados da FPTAC ficam obrigados a pagar à FPTAC uma quota com a periodicidade, valores e 
prazos referidos no quadro de quotas infra. 
 
 

Quadro de quotas 
 
 

 

2.º Taxa de emissão da Licença Federativa E 
1. Pela emissão da Licença Federativa E, os praticantes ficam obrigados a pagar à FPTAC uma taxa 
de emissão, com os valores e prazos de pagamento previstos no quadro de taxas infra. 
2. O valor da taxa de emissão é pago pelos praticantes de tiro ao clube de tiro onde requererem/ 
instruírem o processo de emissão da Licença Federativa E e, posteriormente, pago por tal clube de tiro à 
FPTAC. 
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ASSOCIADOS 

Clubes de tiro que tenham 
campo de tiro para 
organizar ou que tenham 
organizado (ainda que em 
campo de tiro alheio), nos 
últimos 12 meses, 
competições: 

Regionais 

Nacionais 

Internacionais 

Clubes de tiro fora dos suprarreferidos 

Associados de praticantes 

Associados Honorários 
Isentos do pagamento de quota anual 

VALOR 
Dentro do 
prazo de 

pagamento 

Fora do 
prazo de 

pagamento 

90.00€ 

160.00€ 

200.00€ 

0€ 

0€ 

0€ 

0€ 

0€ 

PERIO
DICIDA

DE 

PRAZO DE 
PAGAMENTO 

Anual 

Novembro e 
dezembro do 
ano anterior ao 
ano civil/época 
desportiva a 
que diz 
respeito. 

Revalidações 

Ocorridas em novembro e 
dezembro do ano anterior ao 
ano civil/época desportiva a 
que a licença diz respeito. 

VALOR DA TAXA 

Juniores 
Juniores 
Senhoras 
Veteranos 

Superveteranos 

10.00€ 

220.00€ 

Acrescem 25.00€ aos 
valores anteriores 

PRAZO DE PAGAMENTO 

Pelos praticantes aos 
clubes de tiro, no 
momento em que dão 
início ao processo no 
clube; 

 

Pelos clubes à FPTAC, 
no momento em que 
dão início ao processo 
na FPTAC los  

Ocorridas fora dos dois 
meses supra. 

Relativas a anos transatos ao 
da época desportiva anterior, 
por motivos excecionais 

50.00€ 


