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1. ENQUADRAMENTO  

A pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde a 11 de março de 2020, obrigou a sociedade a 

ajustar a sua forma de vida, com o objetivo de conter a propagação do vírus e controlar a situação 

epidemiológica, garantindo assim a segurança dos portugueses e a proteção dos grupos de risco. 

 

No âmbito da declaração do estado de emergência em Portugal, para combater a pandemia de covid-19, 

o Governo definiu até ao dia 27 de março, o prazo para os utentes saírem dos parques de campismo e de 

caravanismo de modo a minorar o risco de contágio e de propagação da COVID -19. 

 

O Parque de Campismo e Caravanismo de Serpa, encerrou a sua atividade no passado dia 16 de março de 

2020. 

 

Em 30 de abril, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, o Governo declara a 

situação de calamidade no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e estabelece três fases de 

desconfinamento: 

-uma fase que iniciou-se a 30 de abril 2020; 

-uma fase subsequente com início após 18 de maio de 2020; 

- outra fase prevista para final do mês de maio de 2020. 

 

A 1ª fase de desconfinamento, permitiu o regresso de algumas atividades, sendo a mesma prorrogada 

através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio, que vem permitir a abertura 

dos Parques de Campismo e Caravanismo, mediante o cumprimento de alguns condicionalismos, bem 

como das regras de segurança impostas. 

 

Assim, tendo em vista a reabertura do Parque de Campismo e Caravanismo de Serpa, apresenta-se o Plano 

de Desconfinamento que visa assegurar o bom funcionamento dos circuitos de entrada, permanência e 

saída de campistas e caravanistas, bem como o uso das estruturas de apoio comuns, nomeadamente: 

Instalações sanitárias/balneários e zona de lavagem de roupa e lava loiças, cumprindo todas regras 

sanitárias legalmente definidas. 

 

2. OBJETIVO  

Com o objetivo de permitir o regresso de campistas e caravanistas de forma segura e responsável, 

elaborou-se o presente Plano de Contingência, documento que servirá de orientação para a gestão deste 

espaço e ações de prevenção na propagação do vírus, procurando-se dar uma resposta face a eventuais 

casos suspeitos de infeção. 

 

O Plano define, nomeadamente: 
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- A estrutura de decisão, coordenação, monitorização e divulgação de informação. 

- Os procedimentos a adotar de forma a conter a propagação da doença junto dos campistas e 

caravanistas bem como dos trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa. 

 

Este documento não prevê ações de tratamento médico. Nestas circunstâncias deverão seguir-se as 

orientações da Direção-Geral da Saúde. As situações não previstas no presente plano deverão ser 

avaliadas caso a caso. 

 

3. SITUAÇÂO 

O Município de Serpa tem sob a sua gestão o Parque de Campismo e Caravanismo de Serpa, com uma 

área total de 8530m2 e cujos limites estão definidos na Planta integrada no ponto 7 deste documento, 

onde se desenvolve a atividade de Campismo e Caravanismo. 

 

A lotação do Parque é de 208 pessoas e está condicionada ao número de alvéolos existentes, num total 

de 52, distribuídos da seguinte maneira: 

i. Caravanas e autocaravanas: 11 alvéolos correspondendo a um máximo de 4 utentes por cada, 

num total de 44 lugares; 

ii. Tendas: 41 alvéolos, correspondendo a um máximo de 4 utentes por cada, num total de 164 

lugares; 

iii. Estacionamento de viaturas: 17 lugares. 

 

É composto pelas seguintes áreas comuns: Instalações sanitárias / balneários, zona de manutenção de 

bicicletas, zona de lavagem de roupa e zona de lavagem de loiça 

 

Trata-se de um espaço propenso à permanência de pessoas, que implica contactos entre indivíduos e 

utilização de áreas comuns (Instalações sanitárias / balneários, zona de manutenção de bicicletas, zona 

de lavagem de roupa e zona de lavagem de loiça), pelo que, face à atual situação epidemiológica, 

considera-se de especial vulnerabilidade. 

 

Neste contexto identificam-se os seguintes intervenientes: 

- Campistas; 

- Caravanistas; 

- Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa. 
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4. EXECUÇÃO  

Este plano aplica-se a todos os campistas, caravanistas e trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa, 

que interagem direta ou indiretamente no recinto do Parque de Campismo e Caravanismo de Serpa. 

 

No âmbito do presente Plano, cada interveniente atuará perante a situação identificada, em 

conformidade com as funções que lhes estão cometidas. 

 

A implementação de medidas extraordinárias de contingência e mitigação dos efeitos do COVID-19 pela 

Câmara Municipal de Serpa no Parque de Campismo e Caravanismo, tem como base a melhor informação 

disponível das entidades competentes, nomeadamente: TP - Turismo de Portugal, FCMP – Federação de 

Campismo e Montanhismo de Portugal e a APCAA – Associação de Parques de Campismo do Alentejo e 

Algarve, bem como as recomendações emanadas até ao momento pelas autoridades de saúde e do 

Governo. 

 

Este Plano prevê as seguintes ações a desenvolver pelos serviços: 

a) Divulgação do Plano no sítio do Município na Internet. 

b) Divulgação de informação sobre medidas de prevenção a todos os intervenientes; 

c) Reforço de medidas de limpeza nas instalações do Parque de Campismo: Receção, Instalações 

sanitárias / balneários, local de lavagem de roupa e loiça e local de manutenção de bicicletas, 

conforme procedimento de limpeza e desinfeção definido no Plano de Contingência da CMS por 

Infeção por Coronavírus (COVID 19); 

d) Formação dos recursos humanos necessários para o funcionamento do Parque de Campismo; 

e) Disponibilização de solução de base alcoólicas de desinfeção de mãos; 

f) Implementação da obrigatoriedade do uso de máscara e cumprimento da etiqueta respiratória 

por parte de todos os intervenientes; 

g) Implementação de medidas de distanciamento físico; 

h) Criação de uma área de isolamento e disponibilização de um kit de isolamento 

 

4.1. DIREÇÃO E COORDENAÇÃO 

A Direção e Coordenação do Plano é da responsabilidade do Vice-Presidente da Câmara Municipal de 

Serpa, Carlos Alberto Bule Martins Alves, sendo a aplicação e gestão no local da responsabilidade da Chefe 

de Divisão que superintende este espaço, Ana Margarida Páscoa Raposo. 

 

Colaboram a Divisão de Mobilidade e Obras Municipais - Serviços de Segurança no Trabalho e Serviço de 

Recursos Humanos – Serviço de Saúde no Trabalho. 
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5. PROCEDIMENTOS  

Os procedimentos operacionais sobre as ações a desencadear em caso de doença ou sintomas e para o 

funcionamento do mercado, têm como referência a definição de caso suspeito que resulta da norma n.º 

4/2020 da DGS, emitida em 23 de março de 2020 e atualizada a 25 de abril, após revogação da norma n.º 

2/2020, e tem a seguinte redação: 

 

Caso suspeito 

Todas as pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo de tosse (persistente ou agravamento de 

tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória, são considerados 

suspeitos de COVID-19 

 

5.1. PROCEDIMENTOS PARA UTENTES DO PARQUE DE CAMPISMO E CARAVENISMO COM SINTOMAS DE COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparecimento de Sintomas 

Campista 

Caravanista 

Permanece (se possível) na tenda/caravana e 

informa o funcionário da CMS ou dirige-se para 

zona de Isolamento 

O funcionário da CMS 

informa a Chefe de 

Divisão 

 

O individuo contacta o SNS 24 

(808 24 24 24) e segue as 

orientações do SNS  

A Chefe de Divisão 

reporta ao responsável 

pela Direção do Plano 

Autoridade de Saúde 

Local informa a CMS dos 

resultados laboratoriais 

positivos e procede à 

gestão de contactos 

Caso confirmado Caso infirmado 

Autoridade de Saúde 

Local informa a CMS dos 

resultados negativos  
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5.2. REGRAS E PROCEDIMENTO PARA O PARQUE DE CAMPISMO E CARAVANISMO DA CMS  

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n° 38/2020, de 17 de maio, as indicações do 

Turismo de Portugal e as orientações da DGS, a abertura e funcionamento do parque de campismo e 

caravanismo da CMS fica sujeito ao cumprimento das seguintes regras: 

 

REGRAS  

REGRAS DE SEGURANÇA SANITÁRIA PARA O 

PARQUE DE CAMPISMO E CARAVANISMO DE SERPA 

no âmbito da pandemia de COVID 19 e em conformidade com as indicações do Turismo de Portugal e 

com as orientações, normas e regras da DGS, SNS, Ministério da Saúde e OMS 

 

LOTAÇÃO 

Lotação do Parque de 108 pessoas – 6 caravanas e 21 tendas 

Horário de funcionamento da receção: Todos os dias das 9:00 às 23:00 horas 

 

REGRAS DE ACESSO 

1. É obrigatório o uso de máscara em todo o parque de campismo. Apenas dentro da sua unidade 

fica dispensado o uso da máscara. 

2. É obrigatória a desinfeção das mãos à entrada; 

3. Para efeitos de despiste de sintomas, na entrada do parque será solicitada a medição da 

temperatura de todos os utentes, sempre que possível, não sendo feito qualquer registo de 

valores medidos; 

4. Devido à limitação legal de utilização do parque em dois terços da sua capacidade, todos os 

utentes serão identificados na entrada e saída. Não são permitidas visitas; 

5. Os equipamentos de campismo (caravanas, autocaravanas e tendas) terão que se encontrar a 

uma distância mínima de 3m, se possível; 

6. Apenas poderá dirigir-se à receção um elemento da família para efetuar check-in / check-out (ou 

para tratar de outro assunto); 

7. As entradas e saídas dos campistas serão geridas em conformidade com a legislação e as 

recomendações vigentes à data; 

8. São controladas as entradas e saídas dos veículos; 

9. Os campistas devem pagar a sua estada sempre que possível por via de cartão bancário, evitando 

o uso de notas e moedas; 

10. O acesso à receção será controlado de modo a limitar a presença simultânea de vários turistas e 

decorre no exterior; 
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11. Não são permitidas festas ou eventos que aglomerem um elevado número de utentes, e sempre 

que exista contacto social entre utentes de diferentes unidades ou agregados familiares deve ser 

cumprida a etiqueta respiratória; 

12. Devem ser cumpridas as regras de afastamento social e a lotação máxima em todos os espaços 

comuns, respeitando as indicações afixadas; 

13. Os campistas devem evitar tocar nos objetos e equipamentos do Parque, no que for estritamente 

necessário à sua vida no exterior, devendo de seguida fazer a respetiva limpeza, para segurança 

de todos os outros; 

14. O confinamento dos campistas será conforme a legislação vigente à data; 

15. Os campistas devem reforçar a higiene e desinfeção no interior dos seus alojamentos; 

16. Todos os campistas que sintam sintomas como tosse seca, dificuldade de respiração, cefaleias 

ou dores torácicas devem permanecer (se possível) confinados ao interior do seu alojamento ou 

se deslocarem-se para a área de isolamento. Deverão entrar em contacto para a linha telefónica 

SNS 24: 808 2424 24. Deverão, também, informar o funcionário que se encontra na receção, logo 

que possível. 

 

BALNEÁRIOS 

1. Os campistas devem desinfetar as mãos à entrada; 

2. Só é permitida a presença de 4 campistas em simultâneo; 

3. Os campistas terão que aguardar o acesso ao balneário no exterior, em fila e com uma distância 

mínima de 2m entre pessoas; 

4. Os campistas devem evitar ao máximo a utilização dos balneários do Parque e utilizar 

preferencialmente os WC das caravanas e autocaravanas; 

 

OUTROS ESPAÇOS COMUNS 

1. Os campistas devem desinfetar as mãos à entrada da zona lava-loiças e tanques de roupa; 

2. Na zona de lava-loiças e tanques de roupa apenas é permitida a permanência em simultâneo de 2 

pessoas; 

3. Os campistas terão que aguardar o acesso ao espaço no exterior, em fila e com uma distância mínima 

de 2m entre pessoas; 

4. No acesso às zonas comuns deve ser cumprida a distância mínima de 2m entre pessoas, com exceção 

do mesmo agregado familiar; 

5. O acesso à lavandaria será feito mediante pedido na receção. O campista é acompanhado pelo 

funcionário ao serviço que tem, apenas, a responsabilidade, de por a máquina a funcionar; 

6. Os campistas, antes e depois de utilizarem o espaço destinado a manutenção de bicicletas - Bike Point 

-, deverão desinfetar as mãos; 
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7. O acesso às piscinas e espaço circundante irá funcionar em conformidade com as regras vigentes à 

data; 

ALOJAMENTO COMPLEMENTAR  

1. A autarquia compromete-se a reservar alojamento para efeito de isolamento profilático. 

2. O confinamento dos campistas será conforme a legislação vigente à data; 

 

PROCEDIMENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Sempre que chegar ao posto de trabalho deve proceder à lavagem das mãos com água e sabão, de 

acordo com as recomendações da DGS (ver anexo 1), antes de tocar em qualquer objeto ou 

superfície; 

2) Colocar a máscara;  

3) Aquando da chegada à secretária deve proceder à desinfeção do teclado e rato bem como a sua 

superfície de trabalho; 

4) Lavar novamente as mãos com água e sabão e só depois iniciar a sua atividade; 

5) Evitar tocar nos olhos, boca e nariz; 

6) Devem ser cumpridas as regras de etiqueta respiratória, conforme instruções da DGS (ver anexo 2); 

7) A renovação de ar deve ser feita através do processo mecânico (abrir portas e janelas), é 

desaconselhável a utilização de ar condicionado; 

8) Comunicar aos utilizadores as normas e procedimentos em vigor; 

9) Comunicar aos campistas as regras de segurança sanitária instituídas, através das redes sociais na 

hora do check-in; 

10) Com alguma regularidade o funcionário deve proceder à desinfeção das superfícies tocadas pelos 

utilizadores, como por exemplo terminal multibanco; 

11) Deverá ser medida a temperatura de todos os utilizadores, sempre que possível, não sendo feito 

qualquer registo escrito dos valores medidos; 

12) A entrada e saída de viaturas deve ser controlada; 

PLANO DE DESCONFINAMENTO  

PROCEDIMENTOS A ADOPTAR NO PARQUE DE CAMPISMO E CARAVANISMO 

1ª FASE: Abertura com lotação reduzida e distanciamento físico – Abertura 

a 24 de Junho  

 

 
PROCEDIMENTOS A ADOTAR PELOS FUNCIONÁRIOS   
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13) Devido à limitação legal de utilização do parque em dois terços da sua capacidade, todos os utentes 

deverão ser identificados na entrada e saída, recebendo um cartão de controlo numerado; 

14) Sempre que sejam feitos pagamentos em numerário, deve proceder à lavagem das mãos com água 

e sabão e só depois retomar a atividade; 

15) Na utilização da lavandaria, o funcionário não deve, sob pretexto algum, tocar na roupa dos utentes, 

fazendo apenas a introdução dos detergentes e ligando a máquina. É da responsabilidade do utente 

a colocação e retirada da roupa de dentro da máquina. De seguida deve higienizar as mãos com água 

e sabão; 

16) Após o dia de trabalho ter terminado, deixar todo o material da secretária arrumado para que no dia 

seguinte seja mais fácil a sua desinfeção. 

 

 

Ver documento próprio 

 

 

Os funcionários devem dispor de equipamento de proteção individual como máscara ou máscara e 

viseira, sempre que estiverem em contacto com visitantes. Na receção existe um abarreira física em 

acrílico. A higienização das mãos deve ser feita de forma regular de acordo com as indicações da 

DGS. Este procedimento é das medidas mais importantes sempre que saírem ou entrarem num novo 

espaço ou se iniciar uma nova tarefa.  

 

 Máscaras de proteção; 

 Viseiras de proteção; 

 Barreira em acrílico na janela do contentor; 

 Gel desinfetante; 

 Spray desinfetante; 

 Termómetro digital de aproximação; 

 Criação da uma área de isolamento, no edifício da antiga receção, com colocação do Kit de 

isolamento, composto por: termómetro, máscaras, luvas, gel mãos, balde de pedal, saco de lixo, 

toalhetes de papel, águas, sumos, bolachas, bolos e barras de cereais. 

 

 

 

 

PROCEDIMENTOS A ADOTAR PELOS UTILIZADORES 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 
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6. LOGÍSTICA 

Para a implementação deste plano é fundamental o envolvimento e apoio de vários serviços, 

nomeadamente: 

 

Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho e Serviço de Recursos Humanos  

- Elaboração do Plano de Contingência Parque de Campismo e Caravanismo da Câmara Municipal de 

Serpa; 

- Afetação de recursos materiais para a organização de segurança. 

 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos 

- Afetação de recursos para o cumprimento das regras de higiene e saúde pública previstas no Plano; 

- Assegura a higienização do recinto do Parque de Campismo e Caravanismo de Serpa; 

 

Divisão de Desenvolvimento Estratégico 

- Garante o cumprimento das regras definidas para o bom funcionamento do Parque de Campismo e 

Caravanismo de Serpa. 

- Garante a monitorização do cumprimento das regras definidas no presente Plano; 

 

Secção de Aprovisionamento 

- Assegura a reposição e reforço de stocks de bens essenciais e indispensáveis ao funcionamento dos 

serviços (produtos de higiene, limpeza, kits de proteção individual, etc.). 

 

Serviço Municipal de Proteção Civil 

- Promove a articulação com a DGS e colabora com o Serviço de Segurança no trabalho e com a 

Coordenação do Parque de Campismo e Caravanismo de Serpa. 
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7. PLANTAS E MATERIAIS DE INFORMAÇÃO 

1-PLANTA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO E CARAVANISMO DE SERPA 

 

 

BALNEÁRIOS 

Limitado o acesso a 4 pessoas em simultâneo 
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ZONA DE LAVAGENS DE ROUPA E LOIÇA 
Limitado o acesso a 2 pessoas em simultâneo 

 

ÁREA DE ISOLAMENTO  
Antiga recepção 

         Area de Isolamento 

           Instalações Sanitárias 

 

 

A 

A 

B 

B 
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2-MATERIAIS DE INFORMAÇÃO PÚBLICA 

Numa perspetiva de conjugação de esforços para assegurar a difusão alargada de comportamentos e 

medidas de autoproteção, a informação a divulgar respeitará simultaneamente as orientações das 

autoridades de saúde e os procedimentos definidos no presente Plano. 

 

Procedeu-se à reprodução de materiais informativos sobre os cuidados a ter para reduzir o risco de 

contágio e disseminação da doença. 

 

Estes materiais foram divulgados e são disponibilizados na receção do Parque de Campismo e 

Caravanismo. 
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Serpa, 22 de junho de 2020 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 
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