


Um percurso que inclui a criação e organização de 
competições de âmbito nacional de grande 
expressão, como o Troféu C1 Learn & Drive e a 
Single Seater Series, e de eventos para algumas 
das mais cotadas empresas no setor, com 
destaque para Grupo Salvador Caetano, Grupo 
Santogal, Grupo C. Santos VP ou SIVA. 

SOBRE 
A Motor Sponsor, criada em 2017, é uma 
empresa especializada na organização de 
eventos de automóveis, área em que 
conci l ia as ver tentes comerc ia l e 
desportiva.  



VISÃO 

Como Equipa, colocamos o nosso 
p r o f u n d o c o n h e c i m e n t o e 
experiência na área automóvel ao 
se rv i ço das necess idades e 
requisitos de cada cliente, com o 
objetivo de criar uma estratégia 
personalizada que responda de 
forma eficaz às metas estabelecidas. 

Road Show | Test Drive | Road Trip | Circuito Fechad
o Team Building | Off Road | Exposição | Shooting 

 



Lorem ipsum dolor 
As Single Seater Series são o único troféu de monolugares 
realizado em Portugal. Disputado com fórmulas com e sem 
asas, a competição organizada pela Motor Sponsor reúne 
em pista carros com um vasto legado histórico no panorama 
do desporto automóvel mundial. 

CONCEITO 
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Temporada | 2022 
 

+ 15 pilotos 
+ 10 equipas 
*Formato Ibérico 

PRÓXIMA ÉPOCA 
DIVULGAÇÃO 

Facebook | Single Seater Series 
             893 seguidores 
             77 784 alcance da página 

  
Instagram | @sss__formula_futuro 
(novidade)   

           
Youtube | Motor Sponsor  

          1.270 subscritores 
          +5H de live stream (2020) 

 

    

NÚMEROS 

*Nota: a confirmar 



Single Seater Series: 
 
4 jornadas;  
 
2 corridas de 15 minutos por jornada; 
 
1 sessão de treinos livres de 20 minutos por jornada; 
 
1 sessão de treinos cronometrados de 20 minutos por jornada; 
 
Equipas de 1 a 2 pilotos. 

FORMATO 2022 

Na próxima temporada o troféu evolui para um calendário de 4 fins de semana de 
corridas. Um formato alargado que visa proporcionar maior discussão ao 
cronómetro, numa competição que visita os grandes palcos nacionais.  



Fórmulas sem asas: 
 
KT (carros com motor Kent); 
 
PT (carros construídos em Portugal); 
 
VJ (carros com motor Vauxhall);  
 
ZT (carros com motor Zetec). 

CLASSES 

A temporada de 2022 das Single Seater Series coloca em pista um total de 8 
classes: fórmulas sem asas (4) e fórmulas com asas (4). A principal novidade é a 
criação da Fórmula Mais, uma classe destinada a monolugares PT e ZT aos quais 
são acrescentadas asas e motores com mais potência. 
 
 

Fórmulas com asas: 
 
Fórmula Livre (carros sob regulamentação específica); 
 
Fórmula Mais (carros PT e ZT);  
 
Fórmula Renault (carros com motor Renault 2.0); 
 
Fórmula 4 (carros com motor 1.6). 
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Single Seater Series (4 Jornadas / 8 Corridas) 

Nota: datas em atualização 

1. 9/10 ABRIL ESTORIL TREINOS + 2 CORRIDAS 
2. 22/23 JULHO ALGARVE TREINOS + 2 CORRIDAS 
3. POR DEFINIR POR DEFINIR TREINOS + 2 CORRIDAS 
4. POR DEFINIR POR DEFINIR TREINOS + 2 CORRIDAS 

CALENDÁRIO 

 
Inscrição por prova: 550 € (não inclui seguro FPAK) 
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Antevisão da época e de cada prova; 
 
Resumo de todas as jornadas e principais 
incidências; 
 
Entrevistas exclusivas a pilotos e equipas. 

CONTEÚDOS 

Cobertura alargada da temporada completa das 
Single Seater Series, através da criação de uma 
ampla grelha de conteúdos para difusão nas várias 
plataformas mediáticas: 

Resumo vídeo de todos os eventos com 
difusão em canais TV; 
Presença nos principais orgãos de 
comunicação social especializada; 
Comunicados para a imprensa 
especializada e generalista; 
Transmissão em live stream de todas as 
corridas (por confirmar); 
Entrevistas exclusivas durante o evento 
aos Pilotos e Equipas; 
Criação de conteúdos exclusivos para as 
redes sociais Facebook e Instagram; 
Galeria fotográfica de todos os eventos. 

DIVULGAÇÃO 

COMUNICAÇÃO 



Obrigado! 

ricardo@motorsponsor.pt 
+351 915 790 865 

CONFIDENCIAL: 
A informação aqui contida não deve em caso algum ser revelada a terceiros não 
autorizados. 


