FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AEROMODELISMO
CIRCULAR 8 – 3NOV2011
Reunião com o IDP
Acabou de ser revisto e aprovado na Direcção o texto da
Parte B do Regulamento Nacional de Aeromodelismo, a
parte mais importante do RNA, no que concerne à parte
desportiva, das licenças e do modo de conceber, organizar
e realizar uma prova.
Existe bastante desconhecimento sobre este assunto e é
bom que em cada clube este texto seja lido, para que as
coisas sejam feitas com regras e atempadamente.
Convém não esquecer que quem vem para esta
modalidade deve ter o acompanhamento de um técnico,
(agora obrigatoriamente um Treinador de Desporto), cuja
missão é ensinar os primeiros passos, assegurar-se de
que esse candidato conseguirá criar objectivos e que esses
objectivos o vão manter no aeromodelismo por muito
tempo, garantindo-lhe satisfação e êxito.
Ainda acerca da figura do Treinador de Desporto convém
que os técnicos formados, que se encontram em cada
clube, não esqueçam que devem efectuar o pedido da sua
Cédula de Treinador de Desporto, conforme foi expresso
na circular anterior sobre esta matéria, pois se o não
fizerem ficarão legalmente impedidos de exercer a sua
actividade como Técnicos de Aeromodelismo, perdem as
suas habilitações anteriores e ficam sujeitos a coimas de
grande valor. Relembramos que as coimas estabelecidas
na lei não são apenas aplicáveis aos infractores
individualmente, mas também às estruturas que estes
representam, os clubes.
Dentro do texto agora apresentado, tem especial relevância
a parte das licenças de aeromodelismo, nas quais há
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transformações que interessam a toda a população
aeromodelística.
Após vários anos de tentativas junto do Instituto do
Desporto de Portugal conseguimos finalmente, em reunião
da semana passada, autorização para a criação de um
novo tipo de licença que acreditamos ser do maior
interesse para uma parte significativa da comunidade
aeromodelística nacional.
Nesta reunião com o IDP fizemos compreender a este
Instituto as graves dificuldades que nos foram impostas
pela legislação actualmente em vigor que não levou em
linha de conta as especificidades desta e de outras
federações que foram comparadas à do futebol, do
atletismo e de outras modalidades, que nada tem a ver
connosco.
Assim podemos anunciar que esta nova “Licença de
Praticante” não necessita de exame médico, embora
consideremos que o mesmo é sempre recomendável.
Os pilotos de aeronaves, profissionais ou amadores que
tenham a sua documentação em dia também não
necessitam de efectuar exame médico, bastando enviar a
cópia do exame médico que são obrigados a efectuar
regularmente.
A licença desportiva, que ainda vai necessitar de exame
médico este ano, este vai passar a ter a validade de cinco
anos.
A licença desportiva, válida para entrar em provas, dentro e
fora de Portugal, passa a ter o benefício de custar apenas
15 euros, no caso de o aeromodelista ter participado em
pelo menos 3 provas no ano anterior, o que já vai ser
considerado este ano para os que estiveram em provas e
tem resultados homologados em três.
Esta licença desportiva passará a ter maiores benefícios no
futuro.
Junto enviamos também um quadro comparativo das várias
licenças, destacando que qualquer dos dirigentes dos
clubes que não possui qualquer outra licença, tem
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obrigatoriamente de possuir a licença de dirigente, regulada
e obrigada pelo Decreto-Lei nº 10/2009, de 12 de Janeiro.
Pede-se a atenção a todos os clubes para este caso que
tem sido descurado e tem trazido clubes a apresentarem
apenas um ou dois dirigentes e mesmo estes sem licença.
Não poderemos considerar federado um clube cujos
quadros apresentam apenas um ou dois elementos,
ignorando que, por documento da formação do clube
existem pelo menos 3 elementos na direcção, 3 elementos
no conselho fiscal e 3 elementos na mesa da assembleia
geral.
Junto enviamos também um documento com as vantagens
de ser federado, que em muitos casos parecem ser
desconhecidas ou ignoradas.
Informamos também que não houve modificação nas taxas
e cauções, tal como documento enviado junto dos
documentos da Assembleia Geral próxima, que já deverá
ser do vosso conhecimento.
Em caso de necessidade de compra de impressos para o
exame médico, a FPAm está habilitada a fazê-lo e a
proceder ao seu envio, bastando para tal entrar em
contacto com a sede e pedir a quantidade desejada, a qual
deverá ser paga quando da requisição da licenças.
Informa-se ainda que a data limite para revalidar as
licenças é 31 de Dezembro de cada ano, não tendo
aplicação para nós a exigência do anterior despacho da exSEJD.
Ficou o Presidente do IDP muito preocupado com a falta de
protocolos clínicos para o aeromodelismo e a falta de lista
dos médicos existentes formados em Medicina Desportiva,
que sempre nos foi dito que existiam e, nunca foram
encontrados, situação que vai ser corrigida.
Em relação ao Calendário Desportivo Nacional, queremos
afirmar que estamos a exagerar a quantidade de Encontros
em relação ao número de Provas, Achamos que deve ser
obrigação dos clubes aproximar os seus praticantes das
competições desportivas, como forma de desenvolvimento
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das aptidões individuais para a prática do aeromodelismo e
consequente obtenção de sucesso e satisfação pessoal.
Não esquecer que existem vários tipos de provas e que
nelas se deve entrar, competindo, em primeiro lugar
connosco próprios e, só depois, competindo com os outros.
Muitos encontros bem podiam/deviam ser transformados
em provas, Nacionais ou Particulares, se calhar estas
últimas para adaptação das pessoas a competir, mesmo
aqueles que dizem que não gostam da competição,
normalmente por fraca prestação devido a treino não
acompanhado ou a pouca exigência pessoal.
Bons voos !

Lisboa, 3 de Novembro de 2011

A Direcção
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FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AEROMODELISMO
Distribuição dos atributos de cada tipo de licença
Licença
Desportiva

Licença de
Iniciado

Licença de
Praticante

Licença de
Dirigente

1

Seguro Responsabilidade Civil

Sim

Sim

Sim

Não

2

Seguro de Acidentes Pessoais

Sim

Sim

Sim

Sim

3

Acesso a Competições / Provas

Sim

Não

Não

Não

4

Acesso a Selecções Nacionais

Sim

Não

Não

Não

5

Licença Internacional da FAI

Sim

Não

Não

Não

6

Validade em Espanha

Sim

Não

Não

Não

7

Entrada em Bases FAP

Sim

Sim

Sim

Sim

8

Entrada em Bases EME

Sim

Sim

Sim

Sim

9

Voo em Pistas homologadas

Sim

Sim

Sim

Não

10

Voo em Locais não homologados

desaconcelhado

desaconcelhado

desaconcelhado

Não

11

Voo em Encontros exterior/interior

Sim

Não

Sim

Não

12

Voo em Pavilhões polidesportivos

Sim

Sim

Sim

Não

13

Acesso a Apoios ou subsídios

Sim

Não

Não

Não

14

Acesso à Carreira de Juiz

Sim

Não

Não

Não

15

Acesso à Carreira de Técnico

Sim

Não

Não

Não

16

Acesso à Carreira de Piloto

Sim

Não

Não

Não

17

Acesso a Juiz Internacional

Sim

Não

Não

Não

18

Acesso a Técnico Internacional

Sim

Não

Não

Não

19

Efectuar voo

Sim

Sim

Sim

Não

20

Exame médico

Sim

Sim

Opcional

Opcional

21

Validade do exame médico

5 anos

1 ano

5 anos

5 anos

Custo

35

24

35

5

22
23
24
25

