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Motorhome Ecopark São Brás de Alportel 

Protocolo Interno – COVID-19 

1) Objetivo 

Na sequência da publicação da orientação  nº 008/2020 de 
10/03/2020 da DGS - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) 
Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em hotéis 
- e do Manual  de Boas Práticas – Algarve Clean & Safe, a 
gerência do Motorhome Ecopark São Brás de Alportel 
elaborou o presente Protocolo Interno relativo ao surto de 
coronavírus COVID-19., com o propósito de assegurar os 
procedimentos necessários para a prevenção da doença 
COVID-19 nas suas instalações, procurando, desta forma, 
contribuir para salvaguardar a saúde dos seus clientes, dos 
seus gerentes e da comunidade em que se insere. 

2) Compromisso 

A gerência do Motorhome Ecopark São Brás de Alportel 
compromete-se a proceder em conformidade com as 
orientações disponibilizadas pelo Turismo de Portugal e pela 
Região de Turismo do Algarve, com as necessárias 
adaptações às Áreas de Serviço para Autocaravanas (ASA), de 
harmonia com o disposto na declaração de estabelecimento 
saudável e seguro relativa ao Selo “Clean & Safe”. 

3) Atualização 

A gerência do Motorhome Ecopark São Brás de Alportel 
assegura que serão implementadas, com as devidas 
adaptações, todas as orientações, normas e regras que 
futuramente forem avançadas pela Direção Geral de Saúde 
(DGS), pelo Sistema Nacional de Saúde, pelo Ministério da 
Saúde e pela Organização Mundial de Saúde.  

4) Funcionamento da ASA 

As regras de funcionamento da ASA constam do seu 
Regulamento Interno, disponível para consulta na vitrine da 
receção, que se mantém em vigor, com as necessárias 
adaptações constantes do presente documento. 

5) Receção 

a) Durante o período do Estado de Emergência ou de 
Calamidade a receção estará encerrada;  

b) Todas as regras de admissão, estadia e pagamento 
estão afixadas na vitrine da receção; 

c) As entradas na ASA deverão ser preferencialmente 
precedidas de reserva online, para o seguinte 
endereço de correio eletrónico: 
camperdream2019@gmail.com, com indicação da 
hora prevista de chegada;  

d) Para efetuarem a reserva online os clientes da ASA 
devem disponibilizar a seguinte informação: 

 Primeiro e último nome  

 Nacionalidade 

 N.º do Cartão de Cidadão/passaporte 

 Matrícula da autocaravana 

 N.º de passageiros 

 Período e tipologia de estadia 

 Endereço de correio eletrónico 

e) O pagamento de estadia igual ou superior a três dias 
deverá ser realizado no dia da entrada e por 
transferência bancária para o IBAN a indicar pelos 
gerentes da ASA; 

f) As orientações adicionais de check-in, check-out e 
estadia serão dadas presencial e localmente pelos 
gestores da ASA, salvaguardando-se o necessário 
distanciamento social; 

g) Nas interações sociais entre os gerentes da ASA e os 
clientes será privilegiado o contacto telefónico e por 
correio eletrónico. 
 

6) Instalações sanitárias 

a) As instalações sanitárias mantêm-se em 
funcionamento, em conformidade com a legislação 
vigente à data, devendo ser cumpridos os 
procedimentos de segurança relativos à higienização 
das mãos, de etiqueta respiratória e de conduta 
social; 

b) A higiene pessoal dos autocaravanistas deverá ser 
assegurada preferencialmente no espaço próprio da 
sua autocaravana; 

c) O serviço de limpeza e desinfeção das instalações 
sanitárias será efetuado em conformidade com a 
legislação e as orientações disponibilizadas pela 
DGS. 
 

7) Lavandaria 

a) Os serviços da lavandaria mantêm-se em 
funcionamento, em conformidade com a legislação 
vigente à data, devendo ser cumpridos os 
procedimentos de segurança relativos à higienização 
das mãos, de etiqueta respiratória e de conduta 
social; 

b) Os serviços de lavandaria devem ser pré-agendados, 
preferencialmente por correio eletrónico, 
garantindo-se que a utilização deste espaço apenas 
é realizado por um cliente de cada vez; 

c) Para a secagem da roupa será recomendado a 
utilização de estendais próprios; 

d) O serviço de limpeza e de desinfeção da lavandaria 
será efetuado em conformidade com a legislação e 
as orientações disponibilizadas pela DGS. 

8) Estação de Serviço 

a) A Estação de Serviço para Autocaravanas (ESA) 
mantém-se em funcionamento, em conformidade 
com a legislação vigente à data, devendo ser 
cumpridos os procedimentos de segurança relativos 
à higienização das mãos, de etiqueta respiratória e 
de conduta social; 
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b) A Estação de Serviço pode ser utilizada para efetuar 
despejos, até um máximo de dois clientes em 
simultâneo, sendo obrigatório o uso de luvas; 

c) Para o reabastecimento de água potável será 
recomendada a utilização dos pontos de água 
existentes nos pimenteiros, exclusivamente para os 
clientes em regime de estadia; 

d) O serviço de limpeza e de desinfeção da ESA será 
efetuado, no mínimo, três vezes por dia, em função 
do seu nível de utilização e em conformidade com a 
legislação e as orientações disponibilizadas pela 
DGS. 
 

9) Gestão de resíduos sólidos 

a) A deposição seletiva de resíduos sólidos é realizada 
por cada utilizador preferencialmente em 
recipientes disponibilizados pelo município no 
exterior da ASA;  

b) Junto à entrada da ASA são ainda disponibilizados 
recipientes para deposição seletiva de resíduos 
sólidos, sendo obrigatório o uso de luvas; 

c) O serviço de limpeza e de desinfeção dos recipientes 
existentes à entrada do recinto será efetuado, no 
mínimo, três vezes por dia, em função do seu nível 
de utilização e em conformidade com a legislação e 
as orientações disponibilizadas pela DGS. 
 

 

10) Pimenteiros 

a) O manuseamento da ligação das autocaravanas à 
rede elétrica da ASA será exclusivamente assegurado 
pelos gerentes; 

b) Os clientes devem reabastecer os depósitos de água 
potável das suas autocaravanas de forma alternada 
e através dos pontos de água disponíveis no 
pimenteiro mais próximo da sua parcela; 

c) Os pimenteiros de utilização comum serão 
rigorosamente limpos e desinfetados de acordo com 
as recomendações da DGS. 
 

11) Clientes 

a) As orientações constantes do presente Protocolo 
Interno estão disponíveis na vitrine da receção; 

b) A todos os clientes será facultada informação 
atualizada de segurança sanitária disponibilizada 
pela DGS, preferencialmente através de correio 
eletrónico; 

c) O relacionamento social entre os clientes da ASA 
deverá ser reduzido ao indispensável, devendo ser 
rigorosamente respeitados os procedimentos de 
distanciamento social; 

d) A temperatura de cada cliente será controlada em 
conformidade com a legislação vigente à data; 

e)  As entradas e saídas dos clientes e dos veículos 
serão geridas em conformidade com a legislação e as 
recomendações vigentes à data; 

f) Durante o período de vigência do Estado de 
Emergência ou de Calamidade não estão autorizadas 
visitas externas aos clientes da ASA, dentro do seu 
recinto;  

g) Os gerentes da ASA elaboram uma lista atualizada 
dos seus clientes, em regime de estadia, onde deve 
constar informação sobre o primeiro e último nome, 
nacionalidade, matrícula da viatura e número do 
cartão de cidadão / passaporte (de modo a facilitar o 
serviço das Autoridades de Proteção Civil, caso seja 
necessário); 

h) Todos os clientes que apresentem sintomas como 
tosse seca, dificuldade de respiração, cefaleias ou 
dores torácicas devem informar de imediato a 
gerência da ASA, permanecer confinados no interior 
da sua autocaravana e entrar em contacto com a 
linha telefónica SNS 24: 808 24 24 24; 

i) Caso haja conhecimento da existência de algum 
cliente que manifeste qualquer sintoma afim ao 
quadro clínico de infeção por COVID-19 
(temperatura, tosse persistente, dificuldade 
respiratória, náuseas…) os gestores da ASA 
comprometem-se a assegurar o apoio necessário e a 
cumprir todos os procedimentos legais; 

j) Os gerentes do Motorhome Ecopark de São Brás de 
Alportel disponibilizam todo o terreno confinante à 
ASA, que seja da sua propriedade, para que os seus 
clientes possam passear (designadamente com os 
seus animais de estimação) e desenvolver atividades 
de desporto ao ar livre, em conformidade com a 
legislação vigente à data.  

 

12) Regras de estacionamento 

a) A lotação máxima do Motorhome Ecopark de São 
Brás de Alportel é limitada a 57 lugares de 
aparcamento, o que representa uma redução de 
33% da sua capacidade conforme previsto na lei;  

b) O distanciamento mínimo entre autocaravanas não 
poderá ser inferior a 3 metros, conforme previsto na 
lei; 

c) Ainda como medida de reforço adicional, será 
recomendado aos clientes da ASA que, aquando do 
aparcamento dos seus veículos, seja deixada uma 
parcela vazia de intervalo entre autocaravanas. 

 

São Brás de Alportel, 18 de maio de 2020 


