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O Automóvel Club de Portugal felicita-o pela sua inscrição na 34ª Baja Portalegre 500.
O ACP com a Câmara Municipal de Portalegre em conjunto com a Autoridade Local de Saúde do Norte
Alentejano, os diversos municípios do distrito de Portalegre, a Proteção Civil Distrital, a PSP e a GNR, levarão
a cabo mais uma edição da Baja Portalegre 500.
Devido ao contexto pandémico que vivemos e à necessidade de tomar todas as precauções na organização de
um evento de dimensão mundial como é o caso da 34ª Baja de Portalegre 500, é obrigatório que todas as
pessoas (membros das equipas e organização) que acedam ao Service Park e ao Edifício Nerpor tenham um
teste laboratorial negativo para SARS-CoV-2 do tipo rRT-PCR (que a orientação 015/2020 da DGS estabelece
como o método de deteção de referência) efetuado nas 96 horas que antecedem a chegada ao evento.
Com o objetivo de minimizar os custos associados à realização destes exames pelos participantes, o ACP
resolveu comparticipar os mesmos e celebrou um protocolo com o Grupo Laboratorial Germano de Sousa que
permitirá que cada elemento das equipas que deseje fazer o seu teste através deste acordo pague diretamente
no momento da realização da sua colheita a quantia reduzida de € 40 (em qualquer centro especializado
COVID desta entidade a nível nacional), suportando o ACP o valor remanescente do custo dos testes.
Nos próximos dias será divulgada informação detalhada sobre os procedimentos e calendários a adotar pelas
equipas que desejem realizar os seus testes rRT-PCR obrigatórios através deste protocolo que o ACP
estabeleceu com o Grupo Laboratorial Germano de Sousa, bem como sobre os procedimentos que cada Team
Manager deverá usar posteriormente para comunicar ao ACP a conformidade de toda a sua equipa com este
requisito de testagem, independentemente da forma que venha a escolher para realizar os seus testes.
Entretanto, chamamos a atenção para o facto de ser imperativo que todas as equipas cumpram rigorosamente
as datas de entrega da documentação solicitada, sem o que a sua participação na prova poderá ser
inviabilizada. Informamos que a entrega desta documentação no local não será possível.
MUITO IMPORTANTE
Documentos a enviar até dia 26 de outubro:
•

Envio da documentação referente ao veículo e pilotos (verificações administrativas), para:
acpmotorsport@acp.pt

•

Ficha da Equipa de Assistência (Team Manager, mecânicos, assistentes) para:
termos.bajaportalegre@acp.pt

•

Envio de termos de responsabilidade de participação: pilotos, co-pilotos (inclui Mini Baja/termo de
responsabilidade encarregado de educação), para: termos.bajaportalegre@acp.pt

Todos os documentos acima solicitados a enviar para termos.bajaportalegre@acp.pt estão disponíveis no
site da 34ª Baja de Portalegre através do link: https://www.bajaportalegre500.com/
Os documentos em PDF são editáveis pelo que é possível escrever diretamente no documento antes de
imprimir e assinar para posterior envio por e-mail.
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Atendendo à situação de saúde pública, em consequência da pandemia do novo Coronavírus Covid-19 e da
sua imprevisível evolução, poderão ser estabelecidas, à posteriori, medidas ou restrições obrigatórias, por
parte das Autoridades Portuguesas, que imponham alterações aos Regulamentos e programas da prova.
Qualquer modificação em consequência do acima referido, será comunicada aos concorrentes mediante
Aditamentos aos Regulamentos ou por Informação do Organizador.
Os concorrentes estrangeiros terão de ter em conta as orientações dos países de origem nas viagens de e para
Portugal bem como as condições impostas por Portugal às pessoas originárias desses mesmos países.
O ACP agradece e deseja a todos os participantes da 34º Baja de Portalegre uma excelente prova.
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