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Devido às medidas implementadas pelo Governo em resposta à pandemia do 

Coronavírus, o Centro de Estudos Ambientais de Alcácer do Sal (CEAAS), também 

conhecido por Herdade das Parchanas, viu-se obrigado a suspender todas as suas atividades 

até ordem de reabertura por parte das autoridades competentes.  

Nas atuais circunstâncias, prevemos poder implementar os programas de visita diária 

a partir de dia 1 de junho do presente ano. Relativamente aos programas que impliquem 

alojamento, não sendo neste momento permitidos, iremos desenvolver todos os nossos 

esforços para garantir as condições ideias para que estes programas retomem, logo que 

sejam autorizados. 

Sem ainda data certa para reabertura e sem normas estabelecidas para estabelecimentos 

desta natureza, o CEAAS está neste momento a desenvolver uma série de medidas e 

protocolos que visam assegurar os seus acampantes, bem como os seus pais e encarregados 

de educação, que tudo faremos para endossar a segurança de todos, dentro das nossas 

instalações. 

Deste modo, serve o presente documento para enumerar todas as normas de segurança 

e higienização a serem implementados no CEAAS, a fim de que os nossos acampantes 

possam usufruir das suas férias connosco na maior segurança possível, procurando nós 

também tranquilizar os seus pais e encarregados de educação, quanto ao cuidado e atenção 

que teremos com os seus filhos e educandos, fazendo, como sempre, tudo o que estiver ao 

nosso alcance pelo seu bem estar e pela sua saúde. 

Aquando da publicação das medidas que abranjam a nossa atividade, tais normas 

poderão sofrer alterações, sendo posteriormente comunicadas. 

Assim, seguem-se a normas por nós desenvolvidas a entrar em vigor logo que as nossas 

instalações reabram. 

Qualquer esclarecimento, por favor contacte-nos através do nosso e-mail (em rodapé), 

pelo Facebook ou Instagram (@parchanas). 
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Normas de Segurança e Higienização COVID-19: 

 

• Limite máximo de acampantes (50% lotação) 

• Número máximo de acampantes por cabana (50% lotação), garantindo distanciamento 

físico – logo que possível pernoitar; 

• Medição de temperatura corporal logo à chegada do CEAAS bem como a aplicação de 

questionário de sintomas associados ao COVID-19; 

• Medições de temperatura corporal regulares três vezes ao dia (manhã, tarde e noite); 

• Aplicação de desinfetante em todos os acampantes e monitores após toda e qualquer 

atividade; 

• Aplicação de desinfetante em todo o material utilizado para as atividades, antes e 

depois da sua utilização; 

• Distanciamento físico às refeições, podendo ser realizadas por turnos com desinfetação   

entre turnos e após refeições; 

• Distanciamento físico entre grupos em todas as atividades do dia a dia; 

• Higienização e desinfetação de espaços comuns várias vezes ao dia (balneários, 

cabanas, refeitório, salão de jogos, etc.); 

• Limite máximo de duches em simultâneo garantido distanciamento físico e 

desinfetação após cada turno de banhos – logo que possível utilização de balneários; 

• Limite máximo de 12 acampantes por família/grupo; 

• Obrigatoriedade de utilização de máscara e luvas em todo o pessoal responsável pela 

alimentação e pela limpeza; 

• Obrigação de utilização de máscara e luvas a todos os acampantes e monitores – até 

ser levantada a obrigatoriedade imposta pelo Governo; 

• Proibição de utilização da piscina – até ser levantada a interdição imposta pelo Governo. 

 

Cordialmente, 

Direção do Centro de Estudos Ambientais de Alcácer do Sal 
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