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diasotaCT@gmail.com
ctsotaday@gmail.com
Introdução

O Programa SOTA, em Portugal continental (entidade DXCC CT), nasceu no ano de
2011, impulsionado pelo Manuel Marques, CT1BWW, com a colaboração do David
Quental, CT1DRB.
O Management Team SOTA (world wide) aceitou a implementação do SOTA CT a partir
do dia 1 de abril de 2011, data oficial do início das ativações SOTA em Portugal.
Assim, o SOTA CT fará 5 anos de atividade, no dia 1 de abril de 2016, registandose 36 ativadores e 31 caçadores [@OUT2015], em todo o território nacional!
Na Região Autónoma da Madeira (entidade DXCC CT3), o Programa SOTA teve início
em 1 de outubro de 2012, pelas mãos do José Luis Camacho, CT3EE.
Na Região Autónoma dos Açores (entidade DXCC CU), o Programa SOTA teve início
em 1 de dezembro de 2014, pelas mãos do João Lima, CU3AA.
Com a inclusão da entidade DXCC Açores no Programa SOTA, conclui-se a cobertura
SOTA no território nacional (3 entidades DXCC), com um total de 287 cumes SOTA
(237@CT, 21@CT3, 29@CU).

Decidiu-se comemorar o início do Programa SOTA em Portugal, instituindo o Dia
Nacional SOTA que, em 2016, se realizará no Sábado, dia 2 de Abril de 2016, tendo
por base fazer múltiplas ativações no território nacional, no mesmo dia.
O programa SOTA é uma atividade de radioamadores de todo o mundo, sendo mais de
5 000 ativadores e mais de 5 000 Caçadores, tendo-se registado mais de 3,5 milhões
de QSOs até final de Outubro de 2015!

O Dia Nacional SOTA, tal como o Programa SOTA, não é um concurso. Pretende ser
uma “SOTA party on-the-air” e, por isso, todos os radioamadores, sem exceção, estão
convidados.

De igual forma, convidam-se todas as associações de radioamadores nacionais,
incluindo as das Regiões Autónomas, a aderir à iniciativa.

Objetivos
Os seguintes objetivos para o Dia Nacional SOTA 2016 são:
1. Chamar a atenção para o programa SOTA, no âmbito do radioamadorismo:
a) Incrementar o número de Ativadores;
b) Incrementar o número de Caçadores;
2. Difundir as regras da atividade;
3. Fomentar o espirito de convivência entre radioamadores, aliando as
caminhadas, a vivência ao ar livre e o radioamadorismo para ativar cumes
SOTA, em diferentes zonas do território nacional.

Atividade
Os radioamadores são convidados a:
Ativadores:


A ativarem um cume neste dia;



A inscreverem-se no portal SOTA (www.sotawatch.org) - Quem não estiver já
registado;



A publicarem os spots e/ou alertas relativos às ativações;



A inscreverem-se na base de dados SOTA (http://www.sotadata.org.uk) - Quem
não estiver já registado;



A registar os QSOs feitos na base de dados SOTA;
o

Única forma de receberem a pontuação pela ativação e permitirem a
pontuação dos Caçadores e dos Rádio Escutas.

Caçadores:


A fazerem QSOs com Ativadores (desde o QTH, de estações portáteis ou
móveis, etc);



A inscreverem-se na base de dados SOTA (http://www.sotadata.org.uk) - Quem
não estiver já registado;



Registar os QSOs feitos na base de dados SOTA;
o
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Única forma de receberem a pontuação enquanto Caçadores.
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Os radioamadores que já sejam Ativadores são especialmente convidados e
incentivados a levarem outros radioamadores ou prospetivos radioamadores para a
ativação, possibilitando a outras pessoas a experiência – única – SOTA.

Detalhes
Para o decorrer da atividade, sugere-se que as Ativações decorram:


Entre as 09h00 e as 18h30 (preferencialmente) do dia 2 de Abril de 2016;



Utilizando o indicativo do radioamador (/p);



Utilizando o equipamento mais simples possível (QRP na maior parte das vezes,
incluindo rádios portáteis V/UHF);



Nos cumes SOTA com mais alta pontuação possível:
o

Na área de residência do radioamador;
ou

o

Em qualquer cume SOTA nacional.

O conceito KISS (simplicidade, simplicidade, simplicidade…) será utilizado em
toda a atividade: A regra é aplicar apenas as regras SOTA e ter prazer com esta
atividade radioamadorística!

Sites Internet úteis e email para a atividade
www.sotawatch.org
www.sotaportugal.com
http://www.sota.org.uk
http://www.sotamaps.org
http://www.sotadata.org.uk

Email para a atividade: diasotaCT@gmail.com ou ctsotaday@gmail.com

Diplomas - Ativadores
Dado que o Programa SOTA não é um concurso, serão enviados
diplomas (pdf) por email aos ativadores que, cumulativamente:


Registem a ativação ou ativações deste dia na base de
dados SOTA (http://www.sotadata.org.uk), até 10 dias
depois da data da atividade e esta seja válida (número de
QSOs ≥4);
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Enviem fotos e/ou vídeos da ativação para diasotaCT@gmail.com.

Diplomas – Caçadores e rádio escutas
Dado que o Programa SOTA não é um concurso, serão enviados
diplomas

(pdf)

aos

Caçadores

e

Rádio Escutas que,

cumulativamente:


Registem os QSOs com Ativadores ou escuta de QSOs
entre Ativadores e Caçadores deste dia, na base de dados
SOTA, até 10 dias depois da data da atividade;



Enviem fotos e/ou vídeos dos contactos para diasotaCT@gmail.com.

Notas finais e esclarecimentos
Sugere-se que os participantes do Dia Nacional SOTA 2016 guardem algum do seu
tempo para se encontrarem, nas respetivas regiões, para confraternizar, após as
ativações, vulgo “beber um copo” ou “socializar”…
Ou seja, sugere-se que o Dia Nacional SOTA possa ser, também, ser origem para
encontros informais entre os radioamadores participantes, sendo incentivada a autoorganização de grupos de radioamadores.
A “colocação em marcha” deste dia é encabeçada pelo Pedro Carvalho,
CT1DBS/CU3HF, podendo os esclarecimentos ou ajuda ser solicitada através do
email do CT1DBS (ver em qrz.com) ou através de diasotaCT@gmail.com.
Os Ativadores registados podem, também, dar uma ajuda a quem quiser
experimentar uma nova e excitante forma de atividade radioamadorística (ver lista
no final do documento).

Um bom Dia Nacional SOTA 2016!
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