
27 de Novembro 2022



Discussão / aprovação reunião zoom



Ordem de trabalhos

1. Votação para a autorização da AG online;

2. Informações;

3. Aprovação da ata da Assembleia-Geral anterior;

4. Apresentação, discussão e votação das Propostas de Alteração ao

Regulamento 2022;

5. Apresentação, discussão e votação do calendário desportivo para 2022;

6. Outros assuntos



2. Informações 

O ano 2022 foi um ano em que voltamos á normalidade para que a nossa 
modalidade conseguisse prosperar, a conjuntura mundial continua difícil com 
as limitações conhecidas.

Apesar disso, fomos capazes de organizar a generalidade das provas 
agendadas com um calendário bastante afetado com vários reagendamentos, 
fazendo que até á data ainda esteja por realizar 3 corridas.

Contamos que no próximo ano seja possível a realização de provas nos 
primeiros meses do ano e desta forma permitir um calendário mais espaçado 
e dar maior possibilidade aos Clubes de organizarem também os seus troféus.



2. Informações 

Licenças desportivas 
emitidas em 2021

Nacional Lazer Assistente
Técnico

282 112 101
495

Licenças desportivas 
emitidas em 2022

Nacional Lazer Assistente
Técnico

232 126 108
466

Uma baixa de  6%



2. Informações 

Provas Oficiais Organizadas em 2022

Escala
Camp. Nacional Camp. Regional

Norte  e Centro/Sul
Taça de
Portugal Open

Nº de 
Provas

Nº de
Pilotos

Média 
Pilotos

Nº de 
Provas

Nº de
Pilotos

Média 
Pilotos

Nº de
Pilotos

Nº de 
Pilotos

1/10 ELE Mod + 
Stock + F1 3+1 17+13+0 8+7+0 0

1/10 200 4 11 9 11
1/8 PISTA 4 18 10 9

1/8 GT 4 26 17 10
1/5 PISTA  e F1 4 16+4 9+2 1+0
1/8 TT (comb) 3+1 27 12 3(1)+4 49+27 23+18 29 32

1/8 TT (ele) 3+1 12 7 9 9

Total de Provas Oficiais - 41+3
Total de Pilotos Participantes - 330



2. Informações 

Seleção Nacional 2022:

Encontra-se disponível para consulta em 
www.fepra.pt todos os resultados das provas 
internacionais realizadas em 2022

• EC 1/5 TC                4 participações
• EC 1/8 Pista            3 participações
• EC 1/10 TC 2 participações
• WC 1/10 TC 1 participações
• EC 1/10 TT 2WD    1 participações
• EC 1/10 TT 4WD    1 participações
• EC 1/8 TT ECO        3 participações
• EC 1/8 TT  29 participações
• WC 1/8 TT 11 participações

A destacar os resultados do piloto Bruno Coelho, 
vencedor nos EC e WC de 1/10 TC MOD 
mantendo assim os títulos de campeão da 
Europa e do Mundo nessa categoria.



2. Informações 

A FEPRA esteve presente nas várias reuniões online EFRA ao longo do ano de 
2022, nomeadamente nitro 16%, plano de desenvolvimento EFRA, 
organização de provas internacionais, entre outras.
Mantemos a mesma disponibilidade e compromisso em 2023.

Reuniões por escalas da FEPRA com os pilotos e com os clubes. Para tal, 
fizemos útil a ferramenta Zoom para promoção destes contactos  e será para 
manter em 2023.

A EFRA já tem o calendário para 2023 provisório e disponível para consulta 
sendo Portugal um dos países organizador de provas do campeonato da 
Europa (Euro A 1/8 Pista Vila Real).

Mantêm-se os pedidos para suspensão da atividade na FEPRA:
- ARCUDA
- AAA



2. Informações Pneu Controlo 2023 

No seguimento das reuniões com os pilotos foi manifestada a necessidade de 
antecipar o concurso para Pneu Controlo 2023.

Período de candidaturas encontra-se aberto e encerrará a 30 de Novembro.

Período de votação para os pilotos será de 01/12/2021 a 10/12/2021.

Os pneus mais votados deverão estar no mercado a 31/12/2022.



2. Informações Delegados de Escala para 2023



2. Informações Delegados de Escala para 2023



2. Informações Delegados de Escala para 2023

ESCALA NOME FOTO

1:8 TT (Combustão + Ele)
Nacional

Carlos Fonseca

1:8 TT (Combustão + Ele)
Regional Norte

Joaquim Ascenção

1:8 TT (Combustão + Ele)
Regional Sul

Carlos Fonseca



Plano de Atividades para 2023

• Calendário Oficial de Provas 

Foram 10 os Clubes a candidatarem-se à realização de provas para 2022.

A elaboração do Calendário de Provas oficiais baseia-se na mesma estrutura que tem 
vindo a ser adotada há alguns anos, procurando satisfazer dentro do possível os 
pedidos de todos os Clubes, tendo em conta a sua área geográfica, quantidade de 
pilotos, capacidade de organização, condições da pista e prestações em realizações 
anteriores.

Previmos a realização de 4 provas para todos os Campeonatos Nacionais e Regionais.

Não considerámos a realização do OPEN TT, mas reservámos a data para o caso do 
Clube organizador da primeira prova do CN pretender organizar o Open 1:8 TT.

Na escala 1:10 Elétrico TT, decidimos não realizar qualquer prova em 2023 tendo em 
conta a fraca adesão nos anos anteriores. Esta situação poderá ser revogada durante o 
ano caso exista o interesse de pilotos/organizadores da realização da taça.
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2. Informações 



2. Informações 
Plano de Atividades para 2023

• Calendário Oficial de Provas 

A escala 1/8 GT continuará a par com as provas de 1/5 pista, à semelhança das classes 
de 1/8TT eco e 1/8 TT nitro.

Prevemos também a possibilidade da realização das Taças de Portugal das classes 1/10 
TC, 1/10 200 e 1/8 pista no mesmo dia, como falado nas reuniões de pilotos, caso haja 
entendimento entre os organizadores das mesmas.

Ficam assim atribuídas para Calendário Oficial 2023:

* 6 provas de Taça de Portugal;

* 24 provas do Campeonato Nacional;

* 8 provas de C. Regionais da escala 1/8 TT (Norte e Centro/Sul), 

correspondendo a um total de 38 provas oficiais



2. Informações 
Plano de Atividades para 2023

• Formação

Temos como objetivo continuar no ano de 2023 com as ações de formação sobre os 
tópicos de direção de corrida/arbitragem e verificações técnicas, com formadores 
com experiencia internacional através da plataforma Zoom.

• Reavaliação das Pistas

Dar continuidade á avaliação das pistas nacionais que detêm certificado de 
homologação válido. Identificação dos pontos a melhorar, verificação de medidas e 
requisitos dispostos nos regulamentos das Pistas.

• AGM EFRA

Mais uma vez estaremos representados na AGM EFRA para dar continuidade ao bom 
trabalho que se tem feito até á data fora de portas.

Teremos também a realização do EURO A 1/8 Pista em Vila Real.



2. Informações 
Plano de Atividades para 2023

• Reuniões Zoom Pilotos/clubes

Pretendemos manter o contacto com os pilotos como efetuado nos anos anteriores, 
tentando sempre que possível refletir as ideias debatidas nos regulamentos dos anos 
seguintes.

Realizar reuniões pontuais com organizador/delegado/representante dos pilotos 
no rescaldo das provas. 



3. Aprovação da ata da Assembleia-Geral anterior

Aprovação da ata da Assembleia-Geral
anterior:

1 
 

 ATA Nº 58 – Assembleia-Geral 30/01/2021  

FEPRA – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE RADIOMODELISMO AUTOMOVEL 

ASSEMBLEIA-GERAL 

ATA Nº 58 

Aos trinta dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e e vinte um, às nove horas e trinta minutos, na sala de reuniões 
da sede da FEPRA na Rua Costa Cabral, Porto, e via plataforma digital ZOOM teve lugar a Assembleia Geral da FEPRA 
– Federação Portuguesa de Radiomodelismo Automóvel, dirigida pelo Presidente da Mesa da Assembleia, o Sr. Nuno 
Branco, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Votação para a autorização da AG online; ------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Informações;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Aprovação da ata da Assembleia-Geral anterior;-----------------------------------------------------------------------------------------
4. Apresentação, discussão e votação das Propostas de Alteração ao Regulamento 2021;--------------------------------------
5. Apresentação, discussão e votação do Calendário Desportivo para 2021;--------------------------------------------------------
6. Apreciação, discussão e votação do Relatório de Contas do ano de 2020;--------------------------------------------------------
7. Apreciação, discussão e votação do Orçamento para 2021;---------------------------------------------------------------------------
8. Plano de ações para 2021;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Apresentação dos novos elementos da direção;-----------------------------------------------------------------------------------------
10. Outros assuntos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foram enviadas ao Secretário da Mesa da Assembleia-Geral as credenciais relativas aos doze (12) clubes filiados 
presentes, dos dezasseis (16) convocados, a saber: Associação Académica de Coimbra, doravante designada por AAC, 
1 delegado com 3 votos, Associação Cultural e Desportiva “Os Beirões” de Maçainhas, doravante designada por 
ACDBM, 1 delegados com 2 votos, Associação Clube Moto Galos Barcelos, doravante designada por ACMGB, 1 
delegados com 2 votos, Associação Clube Radiomodelista do Porto, doravante designada por ACRP, 1 delegado com 3 
votos, Associação de Modelismo de Vila Real, doravante designada por AMVR, 1 delegado com 3 votos, Associação 
Recreativa de Modelismo da Maia, doravante designada por ARMAIA, 1 delegados com 2 votos, Club de 
Radiomodelismo da Figueira da Foz, doravante designado por CRAFF, 1 delegado com 2 votos, Clube Radiomodelismo 
Benfica, doravante designada por CRBEN, 1 delegado com 3 votos, Clube Radiomodelismo de Freixedas, doravante 
designada por CRF, 1 delegado com 2 votos, Club de Radiomodelismo de Paços de Ferreira, doravante designado por 
CRPF, 1 delegados com 3 votos, Clube Radiomodelismo de Sesimbra, doravante designada por CRS, 1 delegado com 2 
votos, Modelis - Modelismo do Liz, doravante designada por MODELIS, 1 delegados com 3 votos, perfazendo um total 
de 30 votos dos 36 votos possíveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente da Mesa da Assembleia iniciou a sessão e dirigiu-se à Assembleia, dando as boas vindas a todos os 
presentes e apresentou a ordem de trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------------
1. Votação para a autorização da AG online; O formato de AG online via plataforma digital Zoom foi aprovado por 
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Informações; Dando início ao segundo ponto, o Presidente da Mesa passou a palavra ao Presidente da Direção da 
FEPRA. O Sr. José Figueiredo começou por saudar todos os presentes e desejar um bom dia de trabalho. Agradeceu o 
esforço que os clubes fizeram neste ano atípico com todas as restrições originadas pela pandemia de Covid-19, que 
impossibilitaram a realização de quase todas as provas do calendário. Com auxílio de suporte informático cuja 
apresentação se junta em anexo fazendo parte integrante desta ata, informou a Assembleia que o número total de 
licenças emitidas em 2020 foi de 418, sendo 214 licenças desportivas nacionais, 123 licenças de lazer e 81 licenças de 
assistente técnico. Na área desportiva nacional realçou um total de 166 participantes divididos pelas diversas escalas 
nas 8 provas oficiais que apenas foram possíveis realizar. Na área desportiva internacional destacou o facto de todas 
as provas terem sido canceladas. Mencionou as reuniões via Zoom com a EFRA em que a FEPRA esteve presente e os 
objetivos da EFRA em tentar realizar e apoiar o maior número de provas possíveis em 2021. O Presidente da Direção 
da FEPRA passou a palavra ao Sr. Pedro Pereira que informou sobre as diversas reuniões que tem acontecido entre a 
FEPRA e a PSP sobre a utilização por particulares de nitro em percentagens superiores a 16%, e a eventual necessidade 
do pedido de licença para utilização de nitro a 25% a partir de 2022, sendo que se terá que aguardar que a lei seja 
aprovada. O Sr. Pedro Pereira devolveu a palavra ao Presidente Sr. José Figueiredo que continuou informando sobre 



4. Propostas de Alteração ao Regulamento 2023

Apresentação, discussão e votação das 
Propostas de Alteração ao Regulamento
2023: 
(doc word em paralelo)



5. Calendário

• Calendário Oficial de Provas

O calendário será enviado via zoom para vossa análise e 
novamente apreciado caso necessário.



6. Outros assuntos

• Gala Anual de Entrega de Prémios

Entendemos novamente não realizar a habitual gala. Contudo devemos reconhecer e 
premiar publicamente os pilotos que se destacaram pelas sua performance ao longo 
do ano 2022. Assim, serão entregues os prémios durante a primeira prova das 
respetivas classes no ano 2023 á semelhança do ano anterior.

• Orçamento 2023

Para a realização do orçamento a ser aprovado na Assembleia Geral de janeiro, serão 
naturalmente tidos em conta os valores das despesas registadas no Relatório e Contas 
2022. 





Intervalo


