TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARENTAL (Menor de 18)
De acordo com a nova lei de armas e munições, (Lei n.º 17/2009 de 6 de Maio alínea ag) do Artigo
2º define se uma réplica de Airsoft como uma Reprodução de Arma de Fogo para Práticas Recreativas
(Classe G) com as seguintes características:
O mecanismo portátil com a configuração de arma de fogo das classes A, B, B1, C e D, pintado
com cor fluorescente, amarela ou encarnada, indelével, claramente visível quando empunhada, em 5 cm
a contar da boca do cano e na totalidade do punho, caso se trate de arma curta, ou em 10 cm a contar
da boca do cano e na totalidade da coronha, caso se trate de arma longa, por forma a não ser susceptível de confusão com as armas das mesmas classes, apto unicamente a disparar esfera não metálica
cuja energia à saída da boca do cano não seja superior a 1,3 J para calibres inferiores ou iguais a 6 mm.
Notese que: «Arma curta» a arma cujo comprimento total não exceda 60 cm; Arma longa» qualquer arma de fogo com exclusão das armas curtas. Devendo sempre se medir a arma no seu comprimento máximo. De notar igualmente que a potência de 1,3J corresponde a 375fps que podem ser medidos usando equipamento apropriado da propriedade do Clube. E que o armazenamento e transporte de
uma réplica de airsoft deverá obedecer aos mesmos critérios de segurança de uma arma de fogo.
A lei (Art. 4) assegura, que aos menores de 18 anos e maiores de 16 anos é permitida a aquisição
de reproduções de armas de fogo para práticas recreativas desde que autorizados para o efeito por
quem exerça a responsabilidade parental. O que significa que um menor pode adquirir e usar uma réplica de airsoft desde que seja inscrito numa federação da modalidade e tenha autorização escrita por
quem exerça a responsabilidade parental a autorizar o ato.
De notar que de acordo com o Artigo 97.º da lei 12/2011 de 27.04.2011 à respeitante à Detenção
ilegal de arma:
Quem, sem se encontrar autorizado, fora das condições legais ou em contrário das prescrições da
autoridade competente, detiver, transportar, importar, guardar, comprar, adquirir a qualquer título ou por
qualquer meio ou obtiver por fabrico, transformação, importação ou exportação , usar ou trouxer consigo
reprodução de arma de fogo, arma de alarme, munições de salva ou alarme ou armas das classes F e
G, é punido com uma coima de € 600 a € 6000.
Ao permitir o seu dependente participar num jogo de Airsoft está a permitir a sua participação num
evento em que os bons valores são respeitados e praticados constantemente, contudo, estará também
a assumir a responsabilidade por todos os eventos causados ou sofridos pelo seu dependente durante a
prática do desporto. Terá, no entanto a afirmação da organização que tudo fará para que o jogo decorra
com o máximo de normalidade e divertimento.
Após leitura:
No papel de tutor entendo as regras e leis subjacentes à atividade de Airsoft e autorizo o meu educando a participar na mesma, assumindo assim total responsabilidade por este:
Assinatura do Responsável Parental:
Nome: ___________________________________________________ CPF: _____._____._____-____
Telefone fixo: ____________________ Celular:___________________ Email: ____________________
Endereço: _________________________________________________________________________
Cidade: _________________________________________ UF: ____

CEP: ____.______-______

Relação com o Menor: Pai/Mãe/Outro: ____________________________________________________

Senhor do Bonfim, ____ de _____________ de _____

