
 

 

 
Clientes do EED e ETD passam a usufruir de seguro de acidentes pessoais com 

franquia de 100 euros e seguro de responsabilidade civil com franquia zero 
 

 
Cascais, 4 de Março de 2021 — Por iniciativa conjunta da CRM Motorsport e do Motor Clube 
do Estoril, e com o apoio da Federação de Automobilismo e Karting (FPAK), a Organização de 
track-days “Estoril Experience Day” e “Estoril Test Day” acaba de dar mais um passo 
importante na defesa global dos seus eventos. 
 
“Com enfoque no aumento da segurança de todos os meios envolvidos — participantes, 
staff, público e demais elementos afetos —, a Organização do EED e ETD decidiu transformar 
os seus track-days em eventos federados de modo a que os seus participantes pudessem 
usufruir de um seguro de acidentes pessoais que os deixarão mais protegidos de cada vez 
que entrarem em pista, sobretudo em caso de acidente”, explica Tiago Raposo Magalhães, 
CEO da CRM Motorsport. 
 
“Adicionalmente, irá também proporcionar o acesso a um seguro de responsabilidade civil 
com franquia zero, igual ao de uma competição federada, o que novamente se assume como 
mais um passo para o aumento exponencial da segurança de todos os que participam nos 
nossos track-days”, completa António Lima, presidente do Motor Clube do Estoril. 
 
A nova Licença de Track-Days, designada por Nacional G “Track-Day”, será emitida pelo 
organismo federativo (FPAK) — documento que, a partir dos Estoril Test Day e Estoril 
Experience Day de 27 e 28 de Março de 2021, respetivamente, será exigido a todos os 
participantes antes da sua admissão em pista.  
 
Este deverá ser previamente enviado em formato digital e por e-mail para Lisa Marçal 
(geral@crm-motorsport.com), que por sua vez irá preencher em cada inscrição mais um 
campo com o número da licença do participante, integrando-a com o Motor Clube do Estoril 
e a FPAK. 
 
MAIS COBERTURAS 
A Licença de “Track-Day” está isenta de boletim médico anual, mas carece de um termo de 
responsabilidade preenchido e assinado pelo participante. Terá um custo anual de 25 euros + 
10 euros e validade até 31 de Dezembro do ano em curso.  
 
Ao seguro obrigatório poderão (opção do próprio) ser adicionadas mais coberturas, com o 
respetivo aumento do prémio, conforme condições particulares anexas no final deste 
documento.  
 
Este valor de licença + seguro mínimo (com o total de 35 euros) será totalmente restituído a 
todos os participantes que se inscrevam em todos os eventos do Estoril Experience Day, sendo 
o mesmo deduzido na taxa de inscrição do último evento do ano. 
 



 

 

Esta licença será preferencialmente requerida via digital e diretamente com a FPAK (contactos 
abaixo), podendo de forma alternativa ser requerida junto do Motor Clube do Estoril apenas 
em dias de eventos.  
 
Caso o participante pretenda participar em apenas um evento, poderá solicitar a emissão de 
uma autorização de participação junto do MCE. Neste caso, a autorização de participação terá 
apenas o custo do seguro obrigatório de 10 euros, mas será válido apenas por 1 dia, ao passo 
que a Licença FPAK de “Track-Day” valida o seguro para o ano inteiro. 
 
Apesar das vantagens descritas no que à segurança e responsabilidade dizem respeito, a 
Organização irá subsidiar parte dos custos de implementação das medidas agora anunciadas:  
 

a) oferecer a licença desportiva anual (com o seguro obrigatório), no valor global de 35 
euros, aos participantes que marquem presença em todos os eventos do Estoril 
Experience Day de 2021, sendo-lhes descontado/restituído esse valor no derradeiro 
evento 
 

b) nos eventos de Março, não haverá lugar a qualquer aumento na taxa de inscrição. No 
entanto, a partir dos eventos seguintes, a taxa de inscrição sofrerá um aumento de 
10€, sendo que o restante valor em falta para completar o seguro de responsabilidade 
civil de franquia zero será suportado pela organização 
 

 
 
Emissão de Licenças Desportivas: 
Portal FPAK: https://portal.fpak.pt/auth/view/login 
 
Delegação Lisboa: 
Nair Vitória  
Email: licencas1@fpak.pt  
Telefone: 217112804  
 
Delegação Porto: 
Ana Varejão 
Email:  norte1@fpak.pt 
Telefone: 229352168 
 
Condições Particulares Seguro Acidentes Pessoais: 
https://tinyurl.com/az9tan3z 

 
Condições Particulares Seguro Responsabilidade Civil:  
https://tinyurl.com/3ur22tbw 

 
Termo de Responsabilidade: 
https://tinyurl.com/wmud973d 

 
Tabela de Seguros Acidentes Pessoais: 
https://tinyurl.com/cchstu7z 
 
Tabela de Licenças Desportivas: 
https://tinyurl.com/3wvv7cek 


