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PLANO DE SEGURANÇA 

 

 
1- DEFINIÇÃO 
O Plano de Segurança é um documento que sistematiza um conjunto de normas e 
regras, enquadradas nas modalidades de segurança ativa e passiva e destinadas a 
minimizar os riscos ou as consequências resultantes de acidentes, episódios de doenças 
súbitas ou outras, gerindo, os recursos materiais e humanos disponíveis. Serve para 
identificar os riscos, minimizar os efeitos e definir as medidas de intervenção e de 
evacuação. 

 
O Plano de Segurança constitui por isso um instrumento de prevenção, gestão de 
recursos e execução operacional. Neste contexto, todos os locais da prova foram 
verificados e identificados, permitindo assim uma avaliação dos riscos e o conhecimento 
total dos percursos. 

 
Desta maneira, permite-se de modo seguro a localização imediata de qualquer evento 
(acidente, doença súbita ou avaria) que possa vir a ocorrer durante a prova possibilitando 
assim a rápida ativação dos meios adequados e mais próximos do local. 

 
O objetivo deste Plano é o de possibilitar a qualquer participante, em caso de acidente ou 
avaria, avisar a Organização do ponto em que se encontra, permitindo dessa forma uma 
ajuda célere e diferenciada. 
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2- NÚMERO DE EMERGENCIA 
Para o efeito a Organização disponibiliza um número de emergência (SOS): 

 
 

+351 268 080 280 
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Cada dorsal tem identificado esse número de socorro para onde qualquer 
participante deve ligar em caso acidente, doença súbita, avaria ou outro tipo de 
incidente. 
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3 - SEGURANÇA 
A Organização coloca a cada 10 kms um elemento para apoio aos 
participantes. 

 
Todos os percursos serão iniciados e percorridos por motos , que sairão 10 
minutos antes da partida, de modo a rastrear e verificar os trajetos para permitir 
a correção de quaisquer anomalias que possam colocar em causa a segurança 
da prova. 

 
Os locais considerados perigosos estão devidamente assinalados. 

 
Em todas as provas é obrigatório o uso de capacete rígido, devidamente 
colocado e afivelado. 

 
 

4 - TRÂNSITO 
Na zona urbana, o trânsito será totalmente condicionado e desviado do local da 
prova. Todo o percurso será devidamente vigiado e acompanhado por 
elementos da Polícia de Segurança Pública. 

 
 

As estradas municipais e nacionais manterão todo o seu tráfego, sendo 
condicionado apenas nos sítios de atravessamento e à passagem dos atletas. 
Os atravessamentos de estradas municipais e nacionais estarão vigiados e 
controlados por uma equipa constituída por elementos da Guarda Nacional 
Republicana e por um elemento da organização. 

 
 

5 – MEIOS DE SOCORRO 
As intervenções no capítulo da emergência pré-hospitalar, serão asseguradas 
pelos Bombeiros Voluntários de Estremoz e pela Cruz Vermelha Portuguesa, 
através da Unidade de Emergência de Estremoz e coordenadas através de um 
Centro de Comunicações e Emergência da responsabilidade do Gabinete 
Municipal de Proteção Civil. 

 
As evacuações de sinistrados ou vítimas de doença súbita serão efetuadas 
para o Serviço de Urgência Básica de Estremoz, salvo indicação em contrário 
do INEM/CODU ou do CDOSÉvora. 

 
O Serviço de Urgência Básica de Estremoz, foi previamente informado da 
realização do evento e do número de participantes. 
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A distribuição dos meios de socorro no terreno foi equacionada de acordo com 
as características de acessibilidade e localização geográfica tendo em vista a 
sua operacionalidade e o tempo de resposta adequado às situações em que 
seja necessária a sua intervenção. 

 
 

6 – SEGURO 
A prova dispõe de um seguro de acidentes pessoais, para todos os atletas 
inscritos, relativo a qualquer acidente que possa vir a ocorrer durante a 
realização da mesma e de acordo com os valores mencionados no 
Regulamento. 

 
1. Os atletas federados na vertente de competição e Ciclismo para todos (CPT) estão cobertos pela 

apólice de seguros de acidentes pessoais da UVP/FPC, incluída na sua filiação 
(https://www.fpciclismo.pt/pagina/informacoes-sobre-seguros); 

 
2. Os atletas não federados terão de efectuar o pagamento de 4,00€, aquando da inscrição, no site 

da FPCiclismo, ficando cobertos pela apólice de seguros de acidentes pessoais da UVP/FPC 
(https://www.fpciclismo.pt/pagina/informacoes-sobre-seguros); 

 
3. Coberturas de acidentes pessoais (AP) 

Morte ou incapacidade permanente por acidente 28 141,00€; 

Despesas de tratamento e repatriamento por acidente 5 000,00€ (Franquia 90 €); 

Despesas de funeral (gastos) 2.700,00€; 

 
4. Todas as franquias ficam a cargo do sinistrado; 

 
 

7 – PLANO DE OPERAÇÕES 
Em anexo e complementando este documento, existe um Plano de Operações, 
de acesso restrito e confidencial, que apenas será do conhecimento dos 
intervenientes envolvidos nas operações de socorro. 
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8– ZONAS DE ASSISTÊNCIA 
Todas as zonas de assistência situam-se junto a estradas Regionais/Nacionais 

estão devidamente sinalizadas, para que todas as equipas cheguem mais 

facilmente aos locais. 

 
A organização pede que todas as equipas de assistência circulem com 

precaução e respeitem as regras de trânsito. Todas as ZA’s serão controladas 

pela Guarda Nacional Republicana e por membros da organização 

devidamente identificados. 

 
Mapa Geral ZA’s: 
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Coordenadas de GPS: 

 
Locais Coordenadas (Decimal) Coordenadas (GPS) 

Estremoz (parque de 
feiras) 

38.84316,-7.57659 38°50'35.372"N 7°34'35.733"W 

ZA1(Monte das Casas) 38.768393,-7.604685 N 38º 46' 6.2181'', W 7º 36' 16.8686'' 

ZA 2 (Monte das Casas) 38.768393, -7.604685 N 38º 46' 6.2181'', W 7º 36' 16.8686'' 

ZA 3 (Monte das Casas) 38.768393, -7.604685 N 38º 46' 6.2181'', W 7º 36' 16.8686'' 

ZA 4 Campo futebol 
freguesia da Glória 

38.79821,-7.53445 38°47'51.23"N     -       7°32'5.25"W 

 
 
Estradas e Km’s 

 
Zona Estrada KM 

ZA1                 N381 8.7 

ZA2 N381 8.7 

ZA3 N381 8.7 

ZA4   E90 6.0 

 

Mapa Geral (Maratona Elite) 
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9– PERCURSOS E MARCAÇÕES 

Todo o percurso estará marcado com FITAS . Haverá também placas 

AMARELAS em locais que a organização considere necessário, e marcações 

no chão com PÓ BRANCO. 

 

Deverão sempre respeitar as informações colocadas ao longo do percurso, 

nomeadamente em zonas de perigo, separação de percursos e junção de 

percursos. 

 
Se em algum local (cruzamento, bifurcação, etc.) não forem encontradas 

marcações, aconselhamos a que parem uns segundos e procurem ter a 

certeza do caminho pelo qual irão optar.
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