
 
  
 
 

 

 

 

 

  

 

Acções de Formação 
 

 

Depois de dois anos de pandemia que nos obrigaram a encarar uma nova realidade em termos 

de contacto humano, eis que a FPAK vai retomar as acções de formação presenciais para os 

Oficiais de Prova com licença activa. 

 

Assim, vimos convidar todos os interessados em participar nestas acções de formação a 

inscreverem-se o mais rápido possível (as vagas são limitadas), até 22 de Novembro, através 

do link abaixo indicado. 

 

https://forms.gle/TjgdKzJY3QooKZHV9 

 

Chamamos a vossa atenção para o Regulamento de Emissão de Licenças Desportivas (Artº. 

28) no que diz respeito à obrigatoriedade de frequência de formações para renovação de 

licenças ou subida de categoria. 

 

As formações serão destinadas a: 

1) Comissários Desportivos 

2) Directores de Prova e/ou Corrida 

3) Comissários Técnicos 

4) Relações com Concorrentes 

5) Chefes de Segurança 

6) Secretariado de Prova e de CCD 

7) Controladores de Ralis e TT 

 

As formações terão lugar em locais no norte, centro e sul do país assim distribuídas: 

Famalicão – Museu do Automóvel  

Estoril  - Autódromo 

Coimbra – Instituto Superior de Engenharia 

 

 

 

 

 

Comunicado 

https://forms.gle/TjgdKzJY3QooKZHV9


 
  
 
 

 

 

Todas as formações terão a duração máxima de 1 dia, durante os fins de semana a seguir 

indicados: 

 

Formação Famalicão 

10 e 11/Dez 

Famalicão 

17 e 18/Dez 

Estoril 

7 e 8/Jan 

Famalicão 

14 e 15/Jan 

Coimbra 

28 e 29/Jan 

Comissários Desportivos + 

Relações c/ Concorrentes + 

Secretariado CCD e Prova 

SIM SIM SIM --------- SIM 

Directores de Prova + Chefes 

de Segurança de provas de 

estrada 

SIM --------- SIM --------- SIM 

Directores de Prova + 

Directores de Corrida + 

Chefes de Segurança de 

provas de circuito 

SIM --------- SIM --------- --------- 

Comissários Técnicos 

 
--------- SIM SIM --------- SIM 

Controladores de Ralis e TT 

 
--------- --------- SIM SIM SIM 

 

Notas: 

i) As formações para os Licenciados da Madeira e Açores serão anunciadas no início 

de 2023; 

ii) Os Licenciados que, por razões de agenda não possam assistir à formação na 

região onde residem, poderão inscrever-se noutra, qualquer que seja o local; 

iii) Depois de encerradas as inscrições, todos os inscritos serão informados por email 

qual o dia (do fim de semana que escolheram) que lhes será atribuído; 

iv) Os Licenciados apenas poderão inscrever-se nas acções de formação 

correspondentes à(às) licença(s) de que seja titular; 

v) As formações terão uma componente teórica e outra prática; 

vi) Todos os formandos que completem a formação terão acesso aos manuais e 

outros documentos apresentados durante a acção; 

vii) Todos os formandos que completem a formação terão direito a um Certificado de 

Participação; 

Aguardamos as vossas inscrições até ao dia 22 de Novembro de 2022 

 

 

 

 

Comunicado 035/2022 

Lisboa, 7 novembro 2022 


