COMUNICADO
A, FCMP - Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal e a APCAA Associação de Parques de Campismo do Alentejo e Algarve, congratulam - se com a
medida aprovada em Conselho de Ministros para a reabertura dos Parques de
Campismo, e Áreas de Serviço de Autocaravanas, de acordo com o documento
enviado à Srª. Secretária de Estado do Turismo, Engª Rita Baptista Marques, alusivas
às medidas de segurança sanitária a implementar nos Parques de Campismo e Áreas
de Serviço de Autocaravanas em Portugal por forma a salvaguardar o contágio e a
transmissão do novo coronavírus SARS-COV-2.
O Combate à Pandemia do Covid-19, não é apenas da responsabilidade do Governo
e da Entidade de Saúde, mas também tem de contar necessariamente com a
responsabilidade individual de todas as Entidades e Cidadãos, pelo que estas
Entidades vêm apelar para que a reabertura tão desejada dos Parques de Campismo
e Áreas de Serviço de todo o Movimento Campista Nacional seja feita com total
segurança para todos os seus Utentes/Clientes, Trabalhadores e Colaboradores.
A FCMP e a APCAA, elaboraram um Guia de Boas Práticas para os Parques de
Campismo, baseado nas recomendações da Direção Geral de Saúde, o qual está a
aguardar aprovação desta entidade, com vista a esclarecer e normalizar os
procedimentos de segurança a observar durante esta nova fase de desconfinamento.
Igualmente, como forma de reforçar a confiança na utilização dos Parques de
Campismo e Áreas de Serviço para Autocaravanas, o Turismo de Portugal,
disponibiliza a atribuição do selo “Clean & Safe”, através do Registo Nacional de
Empreendimentos Turísticos, para os Parques de Campismo, ou através da
plataforma FCMP para as Áreas de Serviço para Autocaravanas .
Esta certificação, exige a implementação de um protocolo interno que assegure as
medidas de higienização e distanciamento social de combate aos riscos de contágio
do Covid-19, garantindo assim as melhores condições de segurança para o
funcionamento dos Parques de Campismo e Áreas de Serviço.
Em virtude das diferentes realidades existentes no território nacional e dos
condicionalismos agora impostos, necessitando de uma adaptação física e formativa

nos locais, não deverá ser possível uma reabertura imediata, pelo que se prevê que
os Parques de Campismo e as Áreas de Serviço estejam reabertas e operacionais
dentro de uma semana, dando assim tempo para a requalificação dos espaços de
utilização comum, adoptando os novos mecanismos de controlo de entradas
necessários e da aplicação de todas as regras de segurança.
Apela-se assim à compreensão de todos os Utentes/Clientes para que aguardem
pelas informações dadas por cada Entidade, quanto à data da sua reabertura, para
que esta ocorra da melhor forma possível, garantindo que não haverá motivos para
um recuo no combate à pandemia que deve ser feito por todos e para todos,
advogando que as férias ao ar livre e em contacto com a natureza são, de per si,
sinónimo de qualidade de vida e condição promotora de saúde pública e os Parques
de Campismo desafiam os amantes de boas férias a usufruir do verão de 2020 com
ótimas condições de segurança sanitária ímpar.
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