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O que é o SOTA?
O SOTA é um programa internacional que incentiva os radioamadores a operarem desde
os cumes de montes e montanhas.
Os ativadores são radioamadores que transmitem desde os cumes. Os caçadores são
pessoas que contactam os ativadores. Os radio-escutas podem também participar,
registando os QSO’s que são feitos entre ativadores e caçadores.
Os ativadores são a peça central do programa SOTA. Sem ativadores não existiriam
QSO’s!
Esta publicação pretende fornecer a informação básica para os ativadores.
É apenas um guia, sendo possível encontrar as regras programa SOTA na publicação
S0.1 – Regras Gerais.
Como ativador, você irá subir aos cumes qualificados para o programa e fazer QSO’s a
partir do topo. A primeira coisa que necessita de saber é que cumes qualificados existem
na área. Para isso, necessita do Manual de Referência do Grupo (ARM) da área em que
planeia ativar o Programa SOTA. Este manual contém informação útil sobre os locais, a
classificação/pontuação de cada cume e a lista dos cumes qualificados para o programa.
This contains useful local information, summit scores and, of course, a list of the qualifying
summits. Os ARMs podem, ser descarregados no website SOTA.
Algumas regras simples
Para que uma jornada seja válida, tem de se seguir algumas regras simples. A saber:
•

Tem de ser usadas vias de acesso regulares e, se necessário, obter a permissão dos
proprietários para as utilizar.

•

Não é permitida a operação de estações de radioamador móveis (ou utilizando
veículos como suporte) e o acesso final ao cume é feito utilizando apenas “energia
pessoal” (por exemplo, a pé ou de bicicleta).

•

A estação deve utilizar apenas fontes de energia portáteis (por exemplo, baterias ou
energia solar); A utilização de geradores que utilizem motores de combustão (energia
fóssil) não é permitida. Todo o equipamento deve ser transportado pelo radioamador
até ao cume.

•

No cume, pelo menos quatro QSO’s devem ser feitos para que os pontos da ativação
possam ser solicitados. Em cada QSO, devem ser trocados os indicativos, o reporte
(RST) e indicado o número de referência do cume (ver ARM). QSO’s através de
repetidores não são contabilizados. QSO’s com outros amadores que estejam no
mesmo cume também não contam.

•

Os pontos referentes à ativação de um cume só podem ser solicitados pelo detentor do
indicativo usado nesse cume. É necessário enviar o registo dos QSOs (log) para
solicitar os pontos.

•

Em cada ano civil, os pontos de um determinado cume só podem ser solicitados – e
contabilizados - uma vez.

Guia de operação
Todos os modos e bandas são válidos para o programa SOTA. Pode ser utilizado qualquer
equipamento desde que cumpra com as características da licença [NT: E com a legislação
em vigor]. O sistema de pontuação que foi implementado está, normalmente, relacionado
Page 2 of 3

Document S0.2

SOTA (Summits on the Air) – Guia do Activador
com a altitude do cume. A pontuação referente a cada cume é mostrada no ARM. Um
bónus sazonal adicional pode ser atribuído aos ativadores, em função da estação do ano.
Para mais detalhes consulte o ARM.
Como ativador, o radioamador deve sempre operar a sua estação de forma correta e
educada.
Deve evitar quaisquer danos na natureza, nas sebes e muros de separação de
propriedades, em edifícios, etc.
O ativador deve levar o seu lixo e depositá-lo em local apropriado, deixando o local limpo.
Deve ser simpático e ter consideração pelas outras pessoas que frequentem o local – por
exemplo, não esticar antenas nos caminhos e trilhos, usar auriculares em vez de
altifalantes, etc…
O ativador deve ter completo conhecimento das suas capacidades antes de iniciar a sua
atividade e levar equipamento adequado, tendo em conta, nomeadamente, o tipo de
terreno/caminho, as condições meteorológicas, etc.
O radioamador ativa cumes por sua conta e risco. O Programa SOTA não se
responsabiliza por quaisquer acidentes, perda de vida ou de qualquer outra perda.
Prémios
Certificados/Diplomas e placas são atribuídos pelos resultados no Programa SOTA. Os
Certificados serão atribuídos aos 100, 250 e 500 pontos. O troféu “Cabra Montesa
(“Mountain Goat Award”) está disponível para os ativadores que alcançarem 1000 pontos.
Outros certificados/diplomas serão atribuídos para além dos 1000 pontos.
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