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A Direção do Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira e a Comissão Organizadora do RALI CIDADE DE SANTANA, na 
sequência da Resolução nº 207/2020 do Plenário do Governo da Região Autónoma da Madeira e do Plano de Contingência  aprovado 
pelas autoridades de saúde para as competições desportivas organizadas no âmbito da Federação Portuguesa de Automobilismo e 
Karting, implementa o seguinte Plano de Contingência, para vigorar durante a realização do RALI CIDADE DE SANTANA em todas as 
áreas de competição. 
 
O sucesso de todas as medidas preventivas, definidas no Plano de Contingência, depende da disponibilidade de todos os espetadores 
em colaborar com a Organização de este Evento Regional, podendo este Plano ser atualizado consoante a evolução do surto COVID-
19 e a publicação de novas diretivas pelas autoridades de saúde nacionais e da Região Autónoma da Madeira. 
 

 

MEDIDAS A ADOTAR 

 

1 – O Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira adota os princípios de responsabilidade, disciplina, controlo e monitorização de 
todas as ações, normas e imposições legais das autoridades de saúde nacionais e regionais; 

2 – O Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira confia no bom senso de todos os membros da Organização, concorrentes, equipas 
de assistência e público em geral e na sua conduta aquando da permanência nas diferentes áreas de competição, nomeadamente 
quanto ao distanciamento social e físico, higienização e limpeza pessoal e no cumprimento das normas de saúde pública em vigor; 

3 –O Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira confia também no conhecimento de todos da legislação em vigor, nacional e 
regional, que regulamenta as competições de automobilismo, em espaço aberto, para um eficaz cumprimento das medidas preventivas 
de saúde pública, nomeadamente quanto ao uso de máscaras e o distanciamento social por parte de todos os adeptos e espetadores; 

4 – Como facilmente se compreende, não haverá um número máximo de espetadores e público em espaço coberto nem limitação de 
tempo. O Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira apela, sim, à responsabilidade e disciplina pessoal de cada um, para que todos 
possam assistir, sem restrições e num espaço de liberdade, com convívio e lazer na passagem dos concorrentes na estrada, aquando 
das provas especiais; 

5 – Constatando a Organização que existe numa determinada área um número excessivo de espetadores, que poderão colocar em 
causa o cumprimento das regras definidas de distanciamento físico e social, serão os mesmos avisados para dispersar por elementos 
da Organização e da Polícia de Segurança Pública. Se a situação se mantiver, será reportada ao Colégio de Comissários Desportivos, 
que poderá decidir pelo cancelamento de uma prova especial, por razões de segurança sanitária e de saúde pública; 

6 – A Comissão Organizadora e a Direção de Prova reservam-se no direito e no cumprimento da legislação em vigor de tomar medidas 
adicionais para que as regras de saúde pública e segurança sanitária sejam escrupulosamente cumpridas. 
 

 

MEDIDAS POR ÁREAS DE COMPETIÇÃO 

 

14 DE OUTUBRO DE 2020 
 

ENTREGA DE MATERIAIS AOS CONCORRENTES 

A entrega de materiais aos concorrentes será efetuada na Casa do Povo do Faial, instalação com excelentes condições; 
Só será permitida, com o devido distanciamento físico, a presença de dois concorrentes, simultaneamente, no interior das instalações; 
Todos os responsáveis e os postos de atendimento estarão devidamente protegidos, desinfetados e com desinfeção permanente; 
Só será necessária e permitida a presença de um representante de cada concorrente usando máscara; 
Na entrada estará um elemento de segurança a efetuar o controlo de temperatura corporal; 
Os representantes dos concorrentes em espera no exterior devem respeitar as orientações da Organização, mantendo o 
distanciamento social; 
Após cada atendimento será efetuada a limpeza e desinfeção do posto e local de atendimento. 
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16 DE OUTUBRO DE 2020 

 

VERIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

As verificações administrativas serão efetuadas na Casa do Povo do Faial, instalação com excelentes condições; 
Só será permitida, com o devido distanciamento físico, a presença de duas equipas, simultaneamente, no interior das instalações; 
Serão afixados horários para cada equipa concorrente efetuar a verificação administrativa; 
Todos os responsáveis e os postos de atendimento estarão devidamente protegidos, desinfetados e com desinfeção permanente; 
Só será necessária e permitida a presença de um elemento de cada equipa usando máscara; 
Na entrada estará um elemento de segurança a efetuar o controlo de temperatura corporal; 
Os representantes dos concorrentes em espera no exterior devem respeitar as orientações da Organização, mantendo o 
distanciamento social. 
Após cada atendimento será efetuada a limpeza e desinfeção do posto e local de atendimento. 
 

VERIFICAÇÕES TÉCNICAS INICIAIS 

As verificações técnicas iniciais serão efetuadas no estacionamento da Casa do Povo do Faial, instalação coberta mas aberta com 
excelentes condições; 
Serão afixados horários para cada equipa concorrente efetuar a verificação da sua viatura; 
Todos os responsáveis e os postos de atendimento estarão devidamente protegidos, desinfetados e com desinfeção permanente; 
Só será necessária e permitida a presença de um elemento de cada equipa equipado de máscara; 
No local, estarão membros da Organização a controlar e a dar indicações necessárias ao bom desenrolar dos trabalhos dos 
Comissários Técnicos; 
Os Comissários Técnicos designados para estas ações estarão devidamente identificados e protegidos com máscara/viseira e 
líquido de desinfeção. 
 

SECRETARIADO DA COMPETIÇÃO E DIREÇÃO DE PROVA 

O Secretariado da Competição e a Direção de Prova estarão localizados em duas divisões independentes e espaçosas do primeiro 
piso da Casa do Povo do Faial, equipadas com líquido de desinfeção à entrada e com medidas próprias para o devido 
distanciamento físico dos seis elementos da Organização que estarão a desempenhar as suas funções usando máscara/viseira. À 
entrada das instalações da Casa do Povo do Faial estará um elemento de segurança a efetuar o controlo de temperatura corporal. A 
este espaço, com entrada e saída devidamente assinaladas, só poderão aceder alguns membros da Organização, devidamente 
identificados e credenciados para o desempenho dessas funções. 
O Colégio de Comissários Desportivos funcionará em divisão no segundo piso da Casa do Povo do Faial, espaçosa e com medidas 
próprias para o devido distanciamento físico dos cinco elementos que poderão aceder ao local usando máscara/viseira.  
A Sala de Imprensa funcionará em divisão do primeiro piso da Casa do Povo do Faial, espaçosa e com medidas próprias para o 
devido distanciamento físico do único elemento da Organização e dos quatro elementos acreditados como Media que ali poderão 
aceder usando máscara/viseira. No entanto, a utilização da Sala de Imprensa será desaconselhada pela Organização aos 
elementos acreditados como Media sendo, em alternativa, proposto o recurso à muita informação disponibilizada pelo website e 
páginas de redes sociais do clube organizador. 
As instalações do Secretariado da Competição, Direção de Prova, Colégio de Comissários Desportivos e Sala de Imprensa serão 
desinfetadas antes do início da sua utilização e ainda várias vezes no desenrolar da competição. 
Para além das instalações atrás descritas, existirá no segundo piso da Casa do Povo do Faial uma divisão, com entrada pelo 
exterior e independente e ainda equipada com camas e instalações sanitárias próprias, para onde serão encaminhadas todas as 
pessoas com temperatura corporal igual ou superior a 38ºC e/ou apresentem sintomas de estarem infetados com COVID-19. 
 

17 DE OUTUBRO DE 2020 

PARQUE FECHADO E PARQUE FECHADO DE PARTIDA 

O Parque Fechado e o Parque Fechado de Partida estarão localizados no Parque de Estacionamento da Ribeira do Faial, 
espaço amplo e aberto sem cobertura. 
Aos Parque Fechado e Parque Fechado de Partida só têm acesso as equipas concorrentes e a respetiva viatura de 
competição. 



Página | 4  
 

Nestes espaços, os concorrentes deverão estacionar a sua viatura de competição em local indicado pela Organização e 
abandonar, de imediato, o parque até que sejam dadas instruções para que cada equipa, em ordem a estabelecer por 
elemento da Organização no local, procedam à recolha da mesma. 
 

PARQUE DE ASSISTÊNCIAS 

O Parque de Assistências do RALI CIDADE DE SANTANA funcionará no Kartódromo do Faial, instalações amplas em 
espaço aberto com dois acessos independentes que funcionarão como entrada e saída das viaturas. 
Nas zonas de reabastecimento e no Parque de Assistências está prevista a permanência de bombeiros, uma ambulância e 
uma viatura de combate a fogo. 
O acesso ao Parque de Assistências está interdito ao público em geral, sendo autorizada a entrada das viaturas e dos 
assistentes das equipas, devidamente autorizados e credenciados. 
O espaço está delimitado por uma cerca de arame e será definido por um mapa elaborado pela Organização, devendo as 
equipas darem uma margem de segurança sanitária entre diversas assistências. 
Os horários de montagem e desmontagem do Parque de Assistências estão regulamentados e serão do conhecimento de 
todas as equipas participantes. 
As equipas devem apresentar um Plano de Contingência para cada uma das suas áreas de serviço, sendo obrigatório o 
uso de máscara e/ou outro Equipamento de Proteção Individual, mantendo o distanciamento social, a desinfeção de 
equipamentos, materiais e ferramentas e disponibilização de líquido de desinfeção. 
A Organização tem assegurada a presença de diversos Oficias de Prova, devidamente identificados e credenciados, que 
acompanharão as equipas na montagem e desmontagem dos postos de assistência e procederão à monitorização e 
controlo das medidas de saúde pública. 
 

REAGRUPAMENTOS 

Ao longo do RALI CIDADE DE SANTANA existirão três reagrupamentos, dois no Parque de Estacionamento da Ribeira do 
Faial e um no parque de estacionamento da Quinta do Furão. Todos decorrerão em espaços abertos e amplos, permitindo 
o distanciamento físico entre equipas. 
Às equipas participantes será recomendado o distanciamento social no decorrer dos reagrupamentos. 
Nos espaços existirão elementos da Organização, devidamente identificados e credenciados, a monitorizar e controlar as 
medidas de saúde pública. 
 

ZONAS DE COMPETIÇÃO 

As zonas de competição estarão divididas em três Provas Especiais, a serem cumpridas uma ou mais vezes: 
PE 1, PE 3 e PE 5 – FAIAL 
Será disputada entre o Lombo Galego e o Lombo de Cima, com passagem pela Estrada do Lombo Galego e ER 103, por 
três vezes entre as 10h30 e as 15h00. 
PE 2, PE 4 e PE 6 – SANTANA 
Será disputada entre o Loiral e as Eiras, com passagem pela ER 219, Estrada da Silveira, Caminho das Queimadas, Rua 
Pico António Fernandes, Curral Velho, Feiteira de Cima e Feiteira do Nuno, por três vezes entre as 11H13 e 15H45. 
PE 7 – KARTÒDROMO 
Será disputada na pista do Kartódromo do Faial, uma única vez entre as 16h24 e as 18h24. 
Serão distribuídos folhetos informativos de segurança e veiculada informação pelo website e páginas de redes sociais do 
clube organizador com as indicações e normas gerais a serem observadas pelo público na estrada e, especialmente, no 
desenrolar de cada Prova Especial. 
Nesta competição existem equipas de controlo na entrada e saída do Parque de Assistência, na entrada e saída dos 
Reagrupamentos, nos CHC, Partida, Meta e Stop de cada uma das Provas Especiais. Estas zonas de controlo estarão 
montadas de acordo com os regulamentos em vigor, com o necessário isolamento e sem permitir a presença de público. 
Na Partida de cada uma das Provas Especiais estarão presentes um médico e um enfermeiro acompanhados de 
bombeiros e terão ao seu dispor uma ambulância MAS e uma viatura de desencarceramento. 
Os Controladores, Chefes de Segurança e Comissários de Estrada estarão equipados com máscara/viseira e líquido de 
desinfeção para desinfeção pessoal e de quem o solicitar. 
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O público deverá se espalhar e dispersar ao longo do percurso das Provas Especiais, mantendo o distanciamento social e 
físico, ser portador de máscara/viseira e ainda de líquido de desinfeção para a sua higienização pessoal. 
 

CERIMÓNIAS DE PARTIDA E ENTREGA DE PRÉMIOS 

No RALI CIDADE DE SANTANA não existirá Cerimónia de Partida. 
Para a realização da cerimónia de Entrega de Prémios será montado um palanque com rampas de subida e descida 
independentes para onde as equipas, nas suas viaturas, serão direcionadas por elementos da Organização e recolherão os 
seus troféus, colocados numa mesa, evitando a presença de muitos convidados e entidades oficiais, que manterão o 
distanciamento social e usarão máscara/viseira. 
À saída do palanque existirá uma zona reservada aos elementos acreditados como Media, permitindo o devido 
distanciamento social e destinada às entrevistas aos concorrentes com uma distância mínima de dois metros. 
Estas zonas serão controladas por elementos da Organização que farão cumprir todas as regras de saúde pública e 
sanitárias. 
 

 

RECOMENDAÇÕES E AGRADECIMENTOS 

O Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira e a Comissão Organizadora do RALI CIDADE DE SANTANA confia e agradece a 
todos os elementos que colaboram nesta competição, a todos os que tornarão possível a realização do evento e apela à atitude 
responsável do público que vá assistir à competição, no respeito pelas normas de segurança da saúde pública e segurança dos 
concorrentes. 

Este clube e a comissão organizadora do evento agradecem também a toda a Comunicação Social na divulgação do evento e 
promoção do respeito pelas normas sanitárias, permitindo ao RALI CIDADE DE SANTANA ser, à semelhança do sucedido em anos 
anteriores, mais um sucesso organizativo e desportivo, em linha com a grande popularidade do automobilismo no arquipélago e 
excelência dos eventos realizados na Região Autónoma da Madeira. 

O Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira e a Comissão Organizadora do RALI CIDADE DE SANTANA conta que toda a 
população do concelho de Santana e os espetadores sejam um prolongamento do seu esforço e também eles elementos de 
SEGURANÇA. 

 

 

A Comissão Organizadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE EMERGÊNCIA 
 

291 572 317 
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