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OBJETIVO 

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e o Clube Automóvel de Amarante, propõem-se, 
ao realizar o Rali Terras D’Aboboreira, pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis e 
Campeonato Norte de Ralis, a implementação de um Plano de Contingência, e outros procedimentos 
de proteção coletiva e de logística, que deverá ser entendido como um manual de boas práticas para 
a competição, no âmbito de desconfinamento de COVID-19, determinando as medidas a serem 
tomadas, consideradas como exequíveis, para a concretização da prova. 

OBJETIVO 

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e o Clube Automóvel de Amarante, propõem- 

MEDIDAS BASE 

1. É obrigatório o distanciamento físico aconselhado pelas autoridades de saúde. 
2. Obrigatório o uso de equipamentos de Proteção Individual (EPI), da responsabilidade de cada 

equipa, sendo os da Organização da responsabilidade do Clube Automóvel de Amarante.  

COMUNICAÇÃO 

O Clube Automóvel de Amarante obriga-se a divulgar às equipas envolvidas na organização, as 
diretrizes obrigatórias para cumprir as medidas preventivas necessárias, conforme o preceituado na 
Orientação nº 30 de 29 de maio de 2020, atualizado em 2 de junho de 2020 e atualizado a 4 de 
setembro de 2020, da DGS. 

PESSOAL MÉDICO, SOCORRO E EMERGÊNCIA E SEGURANÇA 

Será discriminado no Plano de Segurança do Rali Terras D’Aboboreira. 

ÁREAS RELACIONADAS COM A COMPETIÇÃO 

• SECRETARIADO 
• CENTRO OPERACIONAL 
• SALA DO COLÉGIO DE COMISSÁRIOS DESPORTIVOS (CCD) 
• VERIFICAÇÕES TÉCNICAS 
• VERIFICAÇÕES INTERMÉDIAS e PESAGENS 
• VERIFICAÇÕES TÉCNICAS FINAIS 
• PARQUE FECHADO 
• PARQUE DE ASSISTÊNCIA  
• PARQUE DE REABASTECIMENTO 
• BRIEFING 
• PEC’S – PROVAS ESPECIAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
• PARQUES DE REAGRUPAMENTO 
• CONFERÊNCIA DE IMPRENSA PRÉ-COMPETIÇÃO 
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ÁREAS FECHADAS, COM ACESSO RESTRITO E CAPACIDADE LIMITADA 

1. Áreas delimitadas, com acesso restrito (oficiais essenciais), evitando cruzamento.  
2. Ajustar os locais de acordo com o número de pessoas que neles irão trabalhar.  
3. Na entrada das salas de SECRETARIADO, CENTRO DE CÁLCULO e SALAS DE CCD, existência de 

sinalética, indicando a capacidade máxima permitida. (acesso restrito aos oficiais de prova e 
quando necessário, apenas um elemento por cada equipa.)  

4. As áreas deverão estar equipadas com soluções gel álcool, sendo obrigatório a desinfeção 
regular e colocação folhetos informativos DGS;  

5. Recomenda-se aos oficiais presentes nas salas, a utilização de máscara (exceção feita se as 
distâncias entre si forem superiores a dois metros). 
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** MEDIDAS ESPECÍFICAS POR ÁREA DA COMPETIÇÃO ** 

1. SECRETARIADO 
Para além do pessoal de organização afeto a estas funções, no contacto das equipas com o 
secretariado apenas poderá ́estar presente um elemento por equipa. 
O pessoal que trabalha nesta área deve estar distribuído por diversas salas, com a 
separação/distanciamento físico exigido e devida proteção (EPI); 
Acesso na proximidade a ponto de água com lavatório para lavagem de mãos, com sabão e toalhas 
de papel descartáveis; 
As salas devem ser arejadas através de janelas e portas mantidas abertas, de modo a facilitar a 
entrada e a circulação de ar; 
Os serviços de limpeza e desinfeção devem estar programados, para uma permanente limpeza, com 
desinfeção das portas, puxadores e outras superfícies, suscetíveis de serem utilizadas por várias 
pessoas. 

2. CENTRO OPERACIONAL 
Local onde está localizado o centro nevrálgico/operacional de toda a prova, onde se encontram o 
Diretor de Prova, o Coordenador da Segurança, o Coordenador do Sistema de GPS, o Responsável da 
GNR, o Comando dos Bombeiros, o Responsável Concelhio da Proteção Civil, o Médico Chefe da Prova 
e o Delegado Médico da FPAK. Recomenda-se a distribuição destes intervenientes por várias salas 
com comunicação entre si ou de fácil acesso. O distanciamento físico e a devida proteção (EPI) são 
exigidos. 
Em cada sala deve existir um frasco de gel álcool para desinfeção regular e folhetos informativos DGS; 
Acesso na proximidade a ponto de água com lavatório para lavagem de mãos, com sabão e toalhas 
de papel descartáveis; 
As salas devem ser arejadas com janelas e portas, mantidas abertas de modo a facilitar a entrada e a 
circulação de ar; 
Os serviços de limpeza e desinfeção devem estar programados, para uma permanente limpeza, com 
desinfeção das portas, puxadores e outras superfícies, suscetíveis de serem utilizadas por várias 
pessoas. 
 

3. SALA DO COLÉGIO DE COMISSÁRIOS DESPORTIVOS (CCD) 
É uma sala de reuniões onde serão tratados temas de caráter reservado, pelo que a organização do 
evento deve ter isso em consideração, na escolha e localização da sala; 
Os membros em funções têm de manter o distanciamento físico (distâncias entre si, no mínimo de 
dois metros, sendo obrigatório o uso de EPI). 
Acesso na proximidade a ponto de água com lavatório para lavagem de mãos, com sabão e toalhas 
de papel descartáveis; 
A sala deve ser arejada com janelas e portas, mantida aberta de modo a facilitar a entrada e a 
circulação de ar; 
Os serviços de limpeza e desinfeção devem estar programados, para uma permanente limpeza, com 
desinfeção das portas, puxadores e outras superfícies, suscetíveis de serem utilizadas por várias 
pessoas. 
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4. VERIFICAÇÕES DOCUMENTAIS 

Serão realizadas previamente online, com recurso a plataforma informática. 
Na recolha de material documental de cada concorrente deverá ser efetuado por um só elemento de 
cada equipa com máscara devidamente colocada. 
Os elementos que se encontram em espera devem fazê-lo na rua mantendo o obrigatório 
distanciamento físico. 
Os serviços de limpeza e desinfeção devem estar programados, para uma permanente limpeza, com 
desinfeção das portas, puxadores e outras superfícies, suscetíveis de serem utilizadas por várias 
pessoas. 

5. VERIFICAÇÕES TÉCNICAS 
O Delegado Técnico da FPAK, o Comissário Técnico Chefe (CTC) e os outros CT, têm de ter o seu 
local/espaço de trabalho (com acesso condicionado) de modo a estar no local apenas a viatura a 
verificar, em cada corredor de verificação; 
Deverão existir dois acessos, um de entrada e outro de saída, com o percurso de sentido único, 
devidamente assinalado e controlado por Marshalls; 
Todos os CT devem estar equipados com EPI, tidos como adequados para o conteúdo funcional da 
referida verificação técnica; 
Disponível no local, álcool gel para desinfeção; 
Obrigatória a manutenção do distanciamento físico entre as pessoas; 
Cada veículo a verificar apenas poderá ́ ser acompanhado por um máximo de dois mecânicos, 
devidamente protegidos com EPI, cujo uso é obrigatório; 
O espaço deve ser amplo e arejado. 

6. VERIFICAÇÕES INTERMÉDIAS E PESAGENS 
Os Comissários Técnicos (CT), obrigatoriamente têm de fazer uso de EPI; 

7. VERIFICAÇÕES TÉCNICAS FINAIS 
A realização das Verificações, serão realizadas por Comissários Técnicos, com a presença do Delegado 
Técnico da FPAK, Comissário Técnico Chefe (CTC) num local/espaço de trabalho de acesso 
condicionado; 
Deverão existir dois acessos, um de entrada e outro de saída, com o percurso de sentido único 
sentido, devidamente assinalado; 
Todos os CT devem estar equipados com EPI, tidos como adequados para o conteúdo funcional da 
referida verificação técnica; 
Disponível no local, álcool gel para desinfeção; 
Obrigatório o distanciamento físico entre as pessoas; 
Cada veículo a verificar apenas poderá ́ ser acompanhado por um máximo de dois mecânicos, 
devidamente protegidos com EPI, cujo uso é obrigatório; 
 

8. PARQUE FECHADO 
É proibido ao acesso e a circulação de qualquer pessoa alheia à organização; 
Parque vigiado permanentemente e com a respetiva segurança;  
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Implementação de um corredor, ladeado por baias, para acesso das viaturas ao parque; os 
concorrentes devem fechar a viatura e abandonar imediatamente o local; 
Deve ser mantido o distanciamento físico e os membros das equipas terão obrigatoriamente de fazer 
uso de EPI. 
Será ́assegurada a presença de oficiais/voluntários informados e equipados com os EPI, para manter 
o cumprimento e a vigilância nestes espaços. 
Na entrada e saída de Parque Fechado, haverá ́disponível gel álcool e folhetos informativos DGS. 
 

9. PARQUE DE ASSISTÊNCIA 
O espaço será ́dividido e devidamente demarcado, com distanciamento e margem de segurança entre 
as diversas equipas; 
O acesso ao parque de assistência é exclusivamente permitido às pessoas devidamente credenciadas 
pela organização; 
É proibida a permanência de pessoas sem fazer uso de EPI; 
É obrigatório ser mantido o distanciamento físico. 
Cada equipa é responsável pelo seu espaço físico, e pelos seus EPI e álcool gel.  
Será ́disponibilizado pela organização, álcool gel na entrada e na saída do Parque de Assistência e 
folhetos informativos DGS. 
Conforme determina a regulamentação em vigor será colocada uma ambulância. 
O Parque de Assistência terá uma entrada e uma saída, com circulação de sentido único, devidamente 
assinalado. 
Será ́assegurada a presença de oficiais/voluntários informados e equipados com os EPI, para manter 
o cumprimento e a vigilância nestes espaços. 

 

10. PARQUE DE REABASTECIMENTO 
Estará ́presente um carro de fogo e bombeiros; 
Local vedado de acesso condicionado, com uma fila de baias no acesso, devendo ter um Marshal à 
entrada e outro à saída; 
O espaço será ́dividido e marcado, dando a margem de segurança entre as diversas equipas; 
É proibida a permanência de pessoas sem máscara e outros EPI; deve ser mantido o distanciamento 
físico. 
No local será ́disponibilizado gel álcool e folhetos informativos DGS. 

11. BRIEFING 
Não será realizado qualquer Briefing presencial, pelo que o mesmo será assegurado através de 
plataformas digitais. 

12. SUPER ESPECIAL 
Não será ́realizada. 
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13. CERIMÓNIAS DE PARTIDA E CHEGADA 
Não serão realizadas. 
Será ́entregue um prémio de participação nas Verificações Documentais. 

14. PEC’S – PROVAS ESPECIAIS DE CLASSIFICAÇÃO 
Serão conforme os Regulamentos em vigor. 
Todos os controladores e os elementos de segurança, médicos, bombeiros, etc. presentes nestas 
áreas, devem estar equipados com máscara, EPI e acompanhados da solução álcool gel para 
desinfeção. 

15. REAGRUPAMENTO 
Será ́realizado no mesmo espaço do Parque Fechado, cumprindo as mesmas condições. 

16. IMPRENSA 
A organização obriga-se a informar os acreditados MEDIA FPAK presentes no evento, do conteúdo 
destas diretrizes de contingência das competições, solicitando a sua divulgação.  

Amarante, 24 de Setembro 2020 

 

Este Plano de Contingência poderá ́ sofrer atualizações, conforme normas e 
orientações ou atualizações, emanadas pela DGS. 

 

 


