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Introdução

A doença COVID-19 foi declarada como pandemia a 11 de março pela
Organização Mundial de Saúde. Dias depois, a 18 de março, Portugal
decretava o estado de emergência e implementava novas medidas de saúde
pública de forma a diminuir progressivamente a transmissão do vírus.

Sempre conscientes da importância de nos focarmos na segurança e bem
estar dos nossos clientes, adotamos um conjunto de normas que
asseguram não apenas a prevenção da doença COVID-19 mas
também que minimizam o risco da sua transmissão.

Não obstante do acima descrito, e face à situação excecional que
vivemos é importante que os pais tenham total consciência de que o
campo de férias é composto por participantes nacionais e/ou
internacionais e como tal, é importante estarem conscientes da sua
responsabilidade e assunção de risco inerente a estadia do seu
educando no campo de férias. 

Informamos ainda que o presente Manual de Boas Práticas, encontra-se
estruturado de forma a abranger todos os seus intervenientes, tendo por
base as directrizes publicadas a 07-06-2020 pelo IPDJ:
https://ipdj.gov.pt/noticia?titulo=ipdj-cria-guia-de-recomendacoes-e-medidas-de-prevencao-da-
covid-19-especificas-para-campos-de-ferias#
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https://ipdj.gov.pt/documents/20123/287455/recomendac%CC%A7o%CC%83es_covid_campos+de+ferias.pdf/1c5e55dd-f370-c528-2a62-8245edbbd3f5?t=1591387262350


O Estado de Segurança é um conceito meramente teórico, não podendo
garantir 100% de segurança durante uma Pandemia a nível mundial, assim
o objetivo é minimizar os indíces de insegurança através da gestão e
controle de risco.
A segurança é o foco deste manual, sendo no entanto muito importante a
sensibilização desde casa das medidas preventivas já conhecidas de todos.

Existem assim medidas especificas em cada área de atuação dos nossos serviços:
atividades, restauração, pernoita, entre outras. 

Em todos os momentos da nossa vida, vivemos de acordo com um nível de
risco (que é uma probabilidade de um acontecimento vir a ocorrer, ou a
probabilidade do mesmo não ocorrer), é assim que vivemos nos dias de
hoje, por isso o Campo Aventura focou o seu manual de modo a transmitir
medidas que minimizem a possibilidade de contágio.  

Em qualquer programa que realizamos a segurança e prevenção são a bandeira
principal e que garante o sucesso do mesmo, neste momento, o objetivo principal
deste manual passa por conseguir minimizar riscos de modo a implementar uma
melhoria das condições de segurança.

Para elaborar o Guia de Boas Práticas, o Campo Aventura  baseou-se na legislação
já existente relativa a CF (Decreto Lei nº 32/2011, de 7 de março - Regulamento
para Organização de Campos de Férias; Portaria n.º 586/2004, de 2 de junho –
Instalações; Portaria n.º 629/2004, de 12 de junho – Seguro obrigatório), no Guia
de Boas Práticas para a AT e CF da APECATE,  e alinhou ainda com as
recomendações do selo Clean & Safe do Turismo de Portugal e com a formação
promovida pela mesma entidade https://youtu.be/IQ9Bj0f1CQI.

No caso dos Campos de férias, o nível de segurança e gestão de risco está dividido
em vários parâmetros, tendo em conta a sua especificidade.
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Enquadramento



Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 mícron);
Por contacto direto com secreções infeciosas;
Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 5 mícron).

O que é o Covid-19
O Coronavírus é uma família de vírus muito comuns em várias espécies de animais como
morcegos, gatos e camelos e muito raramente transmissíveis ao Ser Humano. Contudo, a atual
pandemia carateriza-se, em especial, pela facilidade e rapidez da transmissão do vírus
entre os seres humanos, pelo que é essencial assegurar medidas de proteção para
evitar o contágio (mais informações epidemiológicas em https://covid19.min-
saude.pt/perguntas-frequentes).

Vias de Transmissão
Segundo a Orientação 006/2020 e a Norma 007/2020 da Direção Geral de Saúde (DGS), a
COVID-19 pode transmitir-se:

Este vírus, segundo a Orientação 011/2020 da DGS, pode transmitir-se por:
Contacto direto: através de gotículas que a pessoa infectada transmite diretamente pela boca,
nariz ou olhos de uma pessoa próxima, ao falar, tossir ou espirrar sem respeitar as regras de
etiqueta respiratória;
Contacto indireto: no contacto, através das mãos, com superfícies onde foram libertadas
gotículas infectadas e posterior contacto destas com a cara, boca, nariz ou olhos sem a prévia
higienização das mãos.

Covid-19, o que é &
como se propaga ?
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febre (acima dos 38,0ºC) ; tosse seca ; fadiga, ; mialgias (dores no corpo); diarreia ; vómito
;alteração do olfato.

Sinais & Sintomas
O covid-19 pode ser assintomático, especialmente no público alvo para qual os campos de
férias são dirigidos,  pelo que é importante ter sempre uma atitude preventiva.

Os sintomas mais comuns são:

Nos casos mais graves verifica-se dificuldade respiratória e mesmo falência de órgãos.
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Sabe-se que o vírus pode demorar até 15 dias para manifestar sintomas ou que

existem situações onde o apesar de infetado, o doente é assintomático, sendo

esta situação muito usual nas faixas etárias a que os campos de férias se

dirigem.

Desta forma, é possível que uma pessoa infetada assintomática espalhe o

vírus. Considerando este enquadramento, o desenvolvimento de

atividades de Campos de Férias estão expostas à transmissão seja por via

dos colaboradores e clientes, seja pelas superfícies de contacto associadas

aos equipamentos, transporte de clientes, etc., implicando um conjunto

de procedimentos expostos mais adiante neste manual de boas práticas.



Precauções
Básicas 

Cumprir a etiqueta respiratória por parte de todos;
Manter distância e espaço entre as pessoas em todas as situações;
Fazer autovigilância de sintomas e confinamento em caso de doença;

Cumprir regras de higienização das mãos por parte de todos;
Correta desinfeção de equipamentos e superfícies comuns;

Uso de máscara, sempre que possível e em particular no contacto com pessoas ou quando
há partilha de espaços;
Cobrir a boca e nariz ao espirrar ou tossir;
Utilizar toalhete de uso único para conter secreções;
Tossir ou espirrar para braço/manga;
Higienização das mãos após contacto com secreções respiratórias.

Segundo a Orientação 01/2020 da DGS, para a prevenção da COVID-19, salienta-se a
importância de serem seguidas três medidas essenciais:

A estas três medidas, acrescentam-se, com base noutras orientações, como a
011/2020 e a 006/2020 da DGS, mais duas medidas:

Assim, no desenvolvimento da atividade de campos de férias considera-se especialmente
importante promover as seguintes práticas, como base de ações de prevenção de
contágio:

1.Regras de etiqueta respiratória
Regras de Etiqueta Respiratória são, segundo o INEM, um conjunto de medidas individuais a
cumprir por todos os cidadãos da comunidade em geral:

2. Distância física
Segundo Orientação 011/2020 da DGS, a forma mais provável de transmissão do COVID-
19 é o contacto próximo (<2m) e prolongado (>15minutos) com pessoa infetada.

Assim, visto que o contacto próximo é então a principal via de transmissão, é importante criar
estratégias que minimizem esta proximidade e tempo de contacto, tanto entre clientes,
como entre clientes e colaboradores ou colaboradores entre si.
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3. Correta higienização das mãos
É essencial para o sucesso da prevenção, que todos procedam à correta higienização
das mãos de forma regular. 

A Higienização das mãos pode ser feita em lavagem com água e sabão (40 a 60
segundos) ou com solução antisséptica de base alcoólica (SABA) (30 segundos).
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Gestão & Identificação
do Risco
Atendendo à forma como o vírus se transmite e a todas as suas particularidades, e
ainda às recentes indicações por parte do Governo e respetiva DGS, a empresa
Campo Aventura classifica o nível de risco global como MODERADO, sendo
que o nível de risco específico é definido atividade a atividade, situação a situação. 

Todas as medidas que foram implementadas foram desenhadas em conformidade
com regras da DGS e todo o conhecimento existente face à disseminação do vírus. 
As regras que iremos pormenorizadamente identificar mais à frente são, na sua
maioria, as regras que se aplicam à sociedade em geral, adaptadas à nossa
realidade e tendo em conta que as várias medidas que agora referimos poderão
sempre ser adaptadas e melhoradas sempre que surjam novas recomendações
por parte do Governo e DGS. 

A segurança e a Gestão de Risco envolvem pessoas, equipamentos, procedimentos
e são dependentes da interação vários fatores: Pessoas; Equipamentos, 
 Estruturas; Procedimentos e ainda de Fatores fortuitos.
É ainda importante referir que os procedimentos antes, durante e após a
permanecia no Campo Aventura serão também eles de importância extrema.

Os programas de campos de férias contemplam atividades que são   realizadas
quer ao ar livre quer em espaço indoor, indo no entanto ser dada a preferência à
realização das atividades em espaço exterior, sempre que tal seja possível. 
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Para a gestão de risco elaborámos uma Matriz de Segurança e Gestão de Risco, de
acordo com as orientações da DGS, Governo, IPDJ e ainda tendo em conta as
normas do selo Clean & Safe.
Numa primeira fase foram identificados os momentos de maior risco, para serem
estudadas e aplicadas medidas corretivas no sentido da redução do risco para
valores considerados aceitáveis. Assim, a análise a baixo demonstra a primeira fase,
de identificação dos momentos de maior risco, sendo a avaliação de risco avaliado ,
no primeiro quadro, entre baixo a muito elevado e posteriormente na página 11 de
1 a 5, sendo 1 o nível de risco mais reduzido e 5 o nível de risco mais elevado.
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Quadro retirado do manual de boas práticas do IPDJ



ANÁLISE DE
RISCO 

RISCO 4
CHECK IN / CHECK OUT
QUEM?
Staff/ participantes/Acompanhantes

RISCO 2
ATIVIDADES EXTERIORES
QUEM?
Staff / Participantes

RISCO 3
ATIVIDADES INDOOR 

QUEM?
Staff / Participantes

MATERIAIS & EQUIPAMENTOS

QUEM?
Staff / Participantes

PISCINA

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
QUEM?
Staff/ participantes

ALOJAMENTO
QUEM?
Staff/ participantes

QUEM?
Staff / Participantes

RESTAURANTE

QUEM?
Staff / Participantes/ Colaboradores

Dado que a Matriz trata 8 momentos distintos,
avaliados de 1 a 5, poder-se-ia dizer que o
risco é considerado muito reduzido quando o
total da avaliação de risco varia entre 8 e 16,
Moderado quando entre 16 e 24 e elevado se
igual ou superior a 25. Assim, face ao
considerado a cima o risco é de um 24, o que
nos indica que o risco é considerado
Moderado. 
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Check In &
Check Out

O check in/Out dos participantes será
feito em horário previamente definido
entre a empresa Campo Aventura e o
respetivo cliente, criando assim janelas
horárias distintas para entrega dos
participantes, e desta forma, diminuir o
fluxo de pessoas. A hora especifica para o
efeito será indicada ao cliente até 5 dias
antes do inicio do turno;

A zona de Check-in será (sempre que possível)
localizada em ambiente exterior, 
Apenas é permitida a presença de 1
acompanhante por cada participante;
Os participantes deverão trazer apenas os
items essenciais,
No check in/check out deverá ser
garantido o distanciamento de segurança
entre cada cliente e entre o cliente e o
Staff;
No momento do check In recomendamos
que o EE traga consigo uma caneta para
que efetue o preenchimento da
documentação necessária;
No momento do Check-In será medida a
temperatura corporal e feito o registo da
mesma na ficha de saúde individual;
É obrigatória a utilização de EPI (máscara
ou viseira) e desinfeção individual do staff,
dos participantes e respectivo
acompanhante;

Nota: Os EE de Educação que não derem
cumprimento ao horário indicado para entrega dos
seus educandos, terão que aguardar no exterior do
CA a entrada de todos os participantes para
posteriormente fazerem o respetivo Check.-in; 

Para os participantes que pretenderem,
no momento do check in,  será efetuado
a cada participante o  Teste
Rápido  que
permite  rastrear/identificar
indivíduos infetados ou já
imunes  através da  deteção de
anticorpos IgG e IgM  (picada do
dedo). 

No Check In, serão confirmadas todas as
informações sobre o participante assim
como efetuado um questionário ao
cliente, referente ao estado de saúde,
contacto com infetados e respetivo termo
de responsabilidade, respeitando o RGPD;
Todas as pessoas tenham tido contacto
com pessoas doentes próximas ou que
tenham no seu agregado familiar ou 
círculo pessoal alguém com Covid-19
deverão indicá-lo no momento do check-
in para que seja dado a conhecer à linha
de saude 24 e aplicar-se-á os
procedimentos indicado pelos mesmos;

IgM – infecção activa e em fase de contágio
IgM+IgG – infeção tardia, ainda em fase de contágio
IgG (apenas) – indivíduo imune/exposto ao vírus São
testes Covid de origem alemã (da mesma marca dos
testes de droga), adquiridos pelos Governos Alemão e
Britânico, aprovados pela Agência Europeia do
Medicamento.
O participante e respetivo EE deverão aguardar, no
local assinalado, pelo resultado do teste.
O valor para a realização do   Teste Rápido,
não está incluído, sendo que a realização do
mesmo terá um custo adicional de 22€ (valor
c/ IVA).



Deverá  cada participante trazer o seu
telemóvel em bolsa individual (plástica
e com fecho) devidamente
identificada;
Deverá  cada participante trazer a sua
medicação em bolsa individual
(plástica e com fecho) devidamente
identificada;

No momento do Check In o
participante deve-se fazer
acompanhar do seu KIT-CA com:

1 bolsa cintura
2 máscaras/ dia
1 saco plástico com fecho para telemóvel
1 pacote de toalhetes desinfetantes
2 unidades de 200 ml gel antibacteriano
ou alcool
1 cantil
NOTA: O mesmo deverá vir devidamente
identificado ;
No caso de turnos de 14 dias aplicar-se-á
o dobro do indicado;
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Outros

O  participante deverá trazer
consigo 1 saco de cama e respetiva
fronha, não sendo disponibilizado
pelo CA roupa de cama de modo a
minimizar os riscos;
O Campo Aventura terá afixado por
todas as suas instalações Posters de
sensibilização como recomendado
pela DGS;
Será medida a temperatura corporal e
feito o registo da mesma na ficha de
saúde individual de cada participante
e de cada membro do Staff pelo
menos 2 vezes ao dia; 
Cada participante deverá trazer o seu
próprio telemóvel, uma vez que o
telemóvel do coordenador servirá
apenas para falar com o mesmo, não
sendo possível a passagem do
dispositivo ao participante. Assim,
aconselhamos que cada um dos
participantes traga o seu próprio
telemóvel , por onde poderá manter
uma comunicação com a família, de
outro modo o mesmo não será
possível;

Os telemóveis deverão vir dentro de
uma bolsa de plástico devidamente
identificada;
O uso de máscara será obrigatório,
para todas as idades, sempre que se
julgue necessário;O Campo Aventura
irá substituir a utilização dos
bebedouros, optando por
dispensadores de água com copo de
plástico ou para enchimento do
próprio cantil do participante (que
deverá trazer de casa);
O Campo Aventura recomenda que
os participantes tragam o minimo de
adornos possíveis: relógios, aneis,
pulseiras, etc;
Comportando o Campo de  ferias um
risco definido como moderado, os EE
deverão ter em consideração as
crianças com doença crónica ou
patologia grave ;



Manual de Boas Práticas - Campo Aventura 15

Atividades:

Cada participante deverá desinfetar as mãos antes de receber o seu equipamento;
Na formação de filas para receber ou devolver equipamento, existirá sinalética horizontal ou
vertical para garantir o distanciamento do cliente da frente.
Sempre que existir a impossibilidade de marcar visivelmente estas referências, deverá ser
dado reforço verbal ao cumprimento deste procedimento por parte do Staff do CA.
Sempre que possível e necessário, o Staff do CA utilizará máscaras no decorrer das
atividades;
Sempre que possível e necessário, os participantes utilizarão máscaras no decorrer das
atividades;
O Campo Aventura  respeitará as devidas condições de higiene e de segurança durante a 
colocação de todos os equipamentos/materiais necessários para a prática da atividade,
assim como durante a sua utilização e remoção;
Existirá sempre um membro do Staff a dar instruções sobre onde e como recolher o
equipamento e só o participante o manuseia (com exceção das atividades que o protocolo
envolva a necessidade contrária);

O plano de atividades e respetiva realização de atividades (consulte o programa de atividades)
está  adapatado de forma a promover atividades que minimizam o contato e que por sua vez
cumprem o distanciamento recomendado.

Divisão de Grupos: O CA irá implementar medidas que evitem a proximidade entre
participantes, recorrendo por exemplo à sua sub-divisão em grupos que limitarão o contacto
entre todos.

No decorrer das atividades estas obdecerão a diferentes protocolos, a saber:
Será sempre dado prioridade a momentos de receção e/ou briefings em espaço exterior. sendo
sempre considerado a direção do vento e privilegiado locais com exposição solar;
Caso não seja possível assegurar este enquadramento inicial em espaço exterior, será
garantido a distância física e assegurado uma boa ventilação e renovação frequente de ar,
privilegiando a abertura de portas e janelas.

1) Entrega e devolução de equipamentos/materiais

Nas situações que tal não for possível, o Staff responsável pela entrega de equipamento e
verificação do mesmo têm  garantida a higienização prévia das mãos.

Atividades:
Exterior/Outdoor
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Atividades:
Sala/Indoor 
Na realização de Atividades em ambiente interior, serão sempre asseguradas variadas
condições, tendo por base as mesmas indicadas na página anterior.

Deverá ser reforçado o Plano de Higienização e sua frequência de acordo com as
instalações em uso, seguindo as normas da DGS.

Deve ser assim garantida a desinfeção, não só do espaço, mas de todos os equipamentos e
materiais, recomendando-se sempre a não partilha de qualquer objeto.
O Campo Aventura garante ainda que sempre que seja necessário utilizar salas ou espaços
interiores, estes sejam ventilados, preferencialmente através da ventilação natural, através
do arejamento (abertura de portas ou janelas), devendo este ser assegurado, sempre que
possível e pelo menos duas vezes por dia (por exemplo, à hora de almoço e ao fim do dia).

De ter ainda em conta que o Campo Aventura tentará, sempre que possível, manter a
mesma sala para cada grupo, colocará as mesas (em caso de uso) viradas para o mesmo
sentido, evitando a colocação das crianças frente a frente e não permitindo brinquedos ou
objetos que tenham vindo de casa.

Sempre que existam atividades contratadas em regime de outsourcing, será assegurado pela
empresa Campo Aventura que as empresas prestadoras desses serviços cumprem também
elas as diretivas da DGS, e que preferencialmente tenham o selo Safe and Clean do TP.

Atividades:
Outros

Durante os processos, deve ser reduzido ao mínimo essencial o contacto próximo entre
participante e o membro do Staff;
O Staff que estiver responsável pela atividade e respetiva dinamização, receção de
equipamentos, deverão garantir a higienização das mãos após receberem todos os
equipamentos ou pelo menos 1 vez por hora, se o processo demorar mais do que 60 minutos.
O Campo Aventura reforçou ainda a sensibilização dos participantes e staff, para precauções
básicas a tomar, nomeadamente com a afixação de posters informativos e ainda reforço verbal
constante;
Será de evitar, sempre que possível, o contacto próximo entre participantes e seus pares, assim
como com o staff, sendo sempre preferencialmente garantido uma distância mínima entre
pessoas de pelo menos 1,5 m.
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Materiais &
Equipamentos

Os participantes não devem partilhar
entre si qualquer material e/ou
equipamento, sendo que quando tal
tiver se inevitavelmente acontecer, serão
cumpridas as normas de desinfeção de
mãos e desinfeção de equipamentos
(sempre que o mesmo seja possível);
Os materiais para a execução de
atividades devem ser, sempre que
possível descartáveis;
As medidas de higienização ativa e
proactiva deverá ser contemplada
aquando o contacto com materiais e/ou
equipamentos;
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Piscina

As piscinas deverão ser utilizadas
cumprindo as normas de distanciamento
indicadas pela DGS, assim como todos os
planos de desinfeção e funcionamento
indicados pela DGS à data da realização
dos respetivos campos de férias, sendo
atualizado e adaptado à legislação que
em cada turno estiver em vigor.
Sendo que para a respetiva desinfeção
recomenda-se a aplicação no limite
superior de hipoclorídico de sódio e/ou
utilização de bromo;
A água da piscina será substituída em
parte, sempre que necessário;
A água da piscina será testada
diariamente pela equipa de manutenção
do Campo Aventura, e mensalmente pela
empresa de controlo de qualidade da
água; 
A utilização da piscina, será também ela
realizada por grupos, respeitando
horários diferentes.

Será respeitado o Distanciamento Social
dando cumprimento a:

Será obrigatório a higienização das mãos
na entrada para o recinto da piscina;
O Campo Aventura recomenda ainda
aos participantes o uso de óculos de
natação dentro da mesma e área
circundante, de modo a evitar tocar com
as mãos nos olhos;

- Limitação da ocupação das piscinas a 50%
da capacidade instalada;
- o Espaçamento social na disposição das
toalhas – 1 metro de espaçamento entre
elas;
- Evitar o uso compartilhado de toalhas;
- Utilização, sempre que possível, de EPI o
Máscaras na circulação.
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Instalações
Sanitárias &
Balneários

garantirá a utilização dos chuveiros de forma faseada, 
garantirá que a utilização dos balneários deverá corresponder a 50% da sua capacidade,
sendo que por cada utilização os mesmos deverão ser desinfectados tendo em conta as
normas disponibilizadas pela DGS para o efeito,
garantirá que a utilização dos balneários acontecerá em horários faseados, não
excedendo a sua capacidade,
sensibilizará, através do Staff, os participantes a diminuirem ao máximo o tempo de
banho individual, de forma a permanecer o mínimo tempo possível no Balneário, 
sensibilizará igualmente os participantes para que a troca de roupa (o despir e o vestir)
seja efetuada fora da zona dos duches para minimizar o tempo de exposição ao vapor de
água, 
garantirá que os momentos de espera deverão acontecer no exterior dos balneários,
garantindo sempre  a distância de segurança recomendada, existindo um circuito sem
cruzamento de utentes no seu interior.
recomenda que cada participante traga consigo o seu material de higiene, gel duche,
champô, amaciador, etc) devidamente identificado, e numa bolsa para o efeito; 
O Campo Aventura não recomenda a partilha entre os pares destes objetos, toalhas,
chinelos ou outros;

As instalações sanitárias destinadas especificamente a banhos garantem a alteração do
artigo 11º - alínea C) Portaria nº586/2004, alterando o mesmo para a realidade espelhada no
Documento de Recomendações disponibilizado pelo IPDJ a 07-06-2020. 
 Assim sendo, o Campo Aventura:

O Campo Aventura garantirá um compartimento sanitário vazio e desinfetado para
situações SOS.
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Alojamento

Os quartos verão a sua capacidade
reduzida, de forma a garantir o
cumprimento das normas da DGS e IPDJ
que recomenda o distanciamento de
cada participante entre 1,5-2m ;
O Campo Aventura, sempre que
possível, dará prioridade a que a partilha
do quarto seja feita com participantes
pertencentes ao mesmo grupo;
O distanciamento de segurança de
1,5m- 2m durante a noite será
assegurado tendo em conta a posição
da cabeça dos participantes. Para tal,
poder-se-á recorrer a medidas como a
movimentação e reposicionamento das
camas, a inversão da posição dos
participantes na cama (cabeceiras
desencontradas), 

Será garantido o arejamento e
ventilação com portas e janelas abertas
(sempre que possível, incluindo durante
a noite);
O Campo Aventura recomenda que os
participantes não partilhem almofadas,
lençois, sacos de cama ou outros
objetos;
Os quartos serão usados
essencialemnte apenas nos momentos
de dormir e nas horas dos banhos;
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Restauração

O Campo Aventura irá garantir o
distanciamento de 2 m entre os
participantes antes e durante o momento
da refeição;
Os participantes estarão sentados com o
espaçamento necessário entre eles, tal
como previsto no artigo 10º, alinea b), da
Portaria nº586/2004 as salas de refeições
deve dispor de um número suficiente de
lugares sentados para os participantes,
devendo no entanto ser alterado de 0,75
m2, por lugar sentado para 2m2 por
lugar sentado;
O Campo Aventura dará sempre que
possível prioridade a que as refeições
sejam realizadas em espaço exterior;

O Campo Aventura, sempre que
possível, fará a identificação do lugar de
cada participante, onde deverá
permanecer o mesmo até ao final do
campo de férias
O Campo Aventura implementou as
medidas e recomendações e indicações
associadas à AHRESP e Guia de Boas
Práticas da AT.
Será ainda garantido o arejamento e
ventilação com portas e janelas abertas
(sempre que possível),
O Campo Aventura recomenda
igualmente a não partilha de objetos ou
comida;

;
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Transportes

Sendo esta questão fundamental, seja
por meios próprios ou por serviços
contratados, este deverá acontecer
segundo as normas estabelecidas pela
DGS e AMT, devendo para tal ser
consultadas as recomendações e a
atualização das mesmas.
O Campo Aventura recomenda no
entanto que o transporte para o campo
de férias seja efetuado pelo Encarregado
de Educação, ou pessoa por ele
designada;
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Limpeza &
Desinfeção

Todo o espaço e equipamentos a serem utilizados pelos clientes ficam desinfectados;
Todo o equipamento utilizado pelos clientes deve ser desinfetado no final da atividade,
considerando as suas especificidades técnicas;
Deve garantir-se que todo o espaço e equipamentos a serem utilizados pelos clientes
ficam desinfectados;

Garantir o devido arejamento em todas as situações de limpeza;

A limpeza e desinfeção dos sanitários deverão seguir uma periocidade;

A limpeza e desinfeção dos sanitários deverão seguir uma periocidade minima bidiária;
A Desinfeção deverá também ocorrer entre a utilização de cada participante;

O Campo Aventura elaborou um plano de higienização (limpeza e desinfeção), adequado às
suas instalações e aos seus equipamentos, tendo por base as orientações da DGS em vigor,
com a flexibilidade necessária para se adaptar a eventuais alterações e atualizações.

Os colaboradores do processo de limpeza & Desinfeção devem assegurar um EPI que, no
mínimo, contemple os seguintes equipamentos: bata/avental impermeável, máscara comum,
luvas (passíveis de ajustamento em função das recomendações da DGS). Usando ou não
luvas, deve sempre previamente desinfetar as mãos e repetir o procedimento com a
frequência ajustada à duração da tarefa;

Atividades (Indoor/Outdoor)
A Campo Aventura deverá garantir que:

Quartos

Instalações Sanitárias

.
Balneários



A reserva deve ser sempre efetuada via online, através da nossa plataforma de clientes:

Os pagamentos devem ser sempre efetuados via plataformas online: 

Processos de reserva, pagamento e zonas de atendimento

Processo de reserva

http://www.campoaventura.org/clientes/

Pagamentos

Homebanking, MB, Transferência ou outro, não existindo a possibilidade dos mesmos serem
efetuados em numerário;
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Reservas
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O Campo Aventura, de acordo com a Orientação 006/2020 da DGS, possui um Plano de
Contingência, e tem previsto para esse efeito uma área de isolamento e respetivo circuito de
resposta;
Existe no Campo Aventura um Coordenador de Operação de Emergência, nomeado em
conformidade com o staff, garantindo, também, que eventuais parceiros aplicam medidas de
contenção.
Segundo Norma 004/2020, sempre que existam suspeitas de COVID-19, participantes que
desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou agravamento de tosse
habitual), ou febre (>38ºC), ou dispneia/dificuldade respiratória: o Campo Aventura
procederá de imediato ao isolamento da pessoa em causa e este será levado para a área de
isolamento e aplicado o Plano de Contingência:

Plano de contingência

- Perante a identificação de um caso suspeito, este será encaminhado para a área de
isolamento na companhia de um membro do Staff.
- Perante a identificação de um caso considerado suspeito será contatado o SNS 24 (808
24 24 24).
- Os encarregados de educação do caso suspeito serão de imediato contactados.
- Mediante o feedback dado pela linha de saúde 24, e em caso de se confirmar a suspeita
de se tratar de um caso Covid,  serão informados os EE de todos os participantes em
campo.
- O Campo Aventura contactará a Autoridade de Saúde Local informando da
existência do respetivo caso suspeito, 
- Será ativado de imediato o plano de reforço, que prevÊ o reforço imediato da limpeza e
desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da área de isolamento,
nos termos da Orientação 014/2020 da DGS. 4. Atuação Perante um Caso Suspeito 
- Os resíduos produzidos pelo caso suspeito serão acondicionados em duplo saco de
plástico e resistentes, fechados com dois nós apertados, preferencialmente com um
adesivo/atilho e devem ser colocados em contentores de resíduos coletivos após 24
horas da sua produção (nunca em ecopontos).

Nota: O Campo Aventura terá devidamente identificados e atualizados os contatos  das
Autoridades de Saúde da Zona de Óbidos e demais contatos que se julguem
importantes.

 

Plano de
Contingência
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Consultar o portal da DGS (Direção Geral de Saúde) para a Covid 19:
Despachos: https://covid19.min-saude.pt/despachos/5/
Normas: https://covid19.min-saude.pt/normas/
Orientações: https://covid19.min-saude.pt/orientacoes/

Legislação de Campos de Férias: 
Decreto lei nº32/2011, de 7 Março
Portaria 586/2004, de 2 Junho

 

Informação útil e
Legislação aplicável

Acrónimos/Siglas
APECATE – Associação Portuguesa de Empresas de Animação Turística e Eventos
AHRESP – Associação
AT – Animação Turística
CF - Campos de Férias
DGS – Direção Geral de Saúde
EPI – Equipamento de proteção individual
RGPD – Regulamento Geral de Proteção de Dados
OMS – Organização Mundial de Saúde
CA - Campo Aventura
EE - Encarregados de Educação



 

Manual de Boas Práticas - Campo Aventura 27

ANEXOS 
INFO GERAIS
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ANEXOS 
MÁSCARAS & LUVAS



Para informações adicionais contate:
+ 351 91 935 50 69
+351 262 968 870

geral@campoaventura.pt


