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INSTRUÇÕES PARA PILOTOS QUE PEDEM UMA LICENÇA INTERNACIONAL PELA PRIMEIRA VEZ 

INTRODUÇÃO 

A partir de 2022, o Anexo L do Código Desportivo Internacional declara que todos os primeiros pedidos de licença 

internacional têm de obter o certificado de treino de pilotos pelo módulo de eLearning da FIA. 

Este módulo foi projetado APENAS para os candidatos que pedem uma licença internacional pela primeira vez. 

Portanto, o requisito para completar esses módulos NÃO se aplica a ninguém que tenha ou já tenha tido uma licença 

internacional 

É importante que os piotos realizem o módulo de e-Learning correto da seguinte forma: 

    

PARA ACEDER AOS MÓDULOS 

O Piloto pode aceder aos módulos através de qualquer dispositivo com internet. No entanto, desaconselhamos o 

uso de um telemóvel, pois os detalhes sobre alguns conteúdos podem ser muito pequenos para serem vistos. Assim 

sendo, recomendamos o uso de um tablet no mínimo ou, preferencialmente, de um PC / laptop. 

 

 

 

 

 

 

LICENÇA MÓDULO FIA eLearning 
  

Internacional de Circuitos (ITD-C, ITC-C) Treino Segurança Pilotos: Circuitos 

Internacional de Estrada (ITD-R, ITC-R) Treino Segurança Pilotos: Estradas 

Internacional Júnior (ITG, ITF, ITE) Treino Segurança Pilotos: Júnior 

Se é novo no FIA eLearning: 

1.   Clicar no seguintes endereço para aceder 

ao portal de registo do FIA eLearning: 
  

https://elearning.fia.com/learn/register 

    
2.   Preencha o formulário de acordo 

com o solicitado. 
  

O branch code exigido é: 
  

DRIVER-SRG 

     
3.   Confirme o seu e-mail (inclusivé a Junk 

Box) e confirme o seu registo. 

    
4.   Faça o login no FIA eLearning usando as 

suas credenciais. 
  

https://elearning.fia.com/learn/register
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5.  Uma vez feito o login, irá ser direcionado 

para uma nova página onde, sob o logo 

do FIA eLearning, poderá encontrar o 

catálogo “Driver Safety Training: First 

Time International Licence eLearning 

Modules”. Clique aí para abrir todos os 

módulos disponíveis. 

 
  

6. Todos os módulos disponíveis 

serão agora apresentados: 

     - Módulo para Circuitos; 

     - Módulo para Estrada 

     - Módulo Júnior 

Cada módulo estará disponível nas 

seguintes línguas (indicadas por 

abreviaturas): 
Árabe: AR 
Holandês: NL 
Inglês: EN 
Francês: FR 
Alemão: DE 
Italiano: IT 
Japonês: JA 
Mandarim: CMN 
Português: PT 
Russo: RU 
Espanhol: ES 

  

  
  
  
  

 
  
  
  
  

7.   Clicar no módulo pretendido, leia as 

instruções fornecidas e carregue em 

ENROL e  de seguida em START 

LEARNING NOW 
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QUESTÕES FREQUENTES: 

 
 

8. Após completar com sucesso o seu 

módulo, terá a possibilidade de 

descarregar o seu certificado. 

 

Poderá carregar em “CLOSE” para fechar o 

módulo e poderá descarregar o seu 

certificado carregando em “DOWNLOAD

YOUR CERTIFICATE”; 
OU abrir o “User Menu” carregando nas 

três linhas horizontais no canto superior 

esquerdo da página; 
OU clicando em “My Activities”; 
OU selecionando “My Courses”; 
OU carregando no ícone que aparece no lado 

direito da linha que corresponde ao módulo 

que completou. 

 

Q: Já tive uma licença internacional de Piloto: tenho de preencher o módulo? 
R: Não. 

Q: Nunca tive uma licença internacional. Preciso de preencher este módulo? 
R: Sim, sendo a primeira ves que pede uma licença internacional, precisa de completar com sucesso o 

módulo exigido para a licença que pretende. 

Q: Sou novo no Motor Sport. Posso preencher este modulo? 
R: Não. Estes módulos são APENAS para Pilotos que precisem da licença internacional e visam refletir o 

nível de experiência e conhecimento desses Pilotos. 

Q: Participo regularmente em competições Nacionais de Motor Sport e não tenho intenção de 

participar em provas internacionais. Devo preencher este módulo? 
R: Não. Este modulo é apenas para quem pretende participar em provas internacionais e precisa da licença 

internacional. 

Q: Posso preencher um módulo para outra disciplina? 
R: Tem de preencher o modulo referente à licença que pretende. No entanto, caso queira, tem a 

possibilidade de preencher os outros módulos disponíveis. 
Q: Falhei a avaliação por três vezes. Tenho de completar o módulo novamente? 
R: Sim. 
Q: Como posso mostrar à FPAK que completei o módulo com sucesso? 
R: O certificado que obtém em resultado da avaliação é suficiente. Bastará apresentá-lo. 


