
 
1 NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE LAVANDARIA NO 

PARQUE DE CAMPISMO DA ALBUFEIRA DO MARANHÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

O Serviço de Lavandaria é gerido pelo Município de Avis, entidade exploradora do Parque de 
Campismo da Albufeira do Maranhão, em conjunto com a DBN, Sociedade Imobiliária Lda, 
legítima proprietária dos equipamentos disponibilizados. 

 

OBJETIVOS 

O presente documento visa estabelecer um conjunto de normas e regras de funcionamento do 
Serviço de Lavandaria. 

 

LOCALIZAÇÃO 

O Serviço de Lavandaria encontra-se instalado no bloco de balneários mais próximo da 
Receção do Parque de Campismo da Albufeira do Maranhão.  

 

DESTINATÁRIOS 

O Serviço de Lavandaria destina-se aos utentes do Parque de Campismo da Albufeira do 
Maranhão, podendo ainda ser utilizado por particulares mediante o cumprimento de algumas 
normas referidas nas Condições de Utilização. 

 

HORÁRIOS 

O Serviço de Lavandaria funciona todos os dias da semana das 09h às 18h, de 01/10 a 31/05 e 
das 09h às 20h, de 01/06 a 30/09. 

 

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

Gerais 

Os utentes são individualmente responsáveis por eventuais danos que provoquem, assumindo 
as responsabilidades inerentes. 

O Município de Avis não se responsabiliza por eventuais furtos, danos ou extravios que possam 
ocorrer na área dos Serviços de Lavandaria. 

 

Exclusivas a Particulares – Não Utentes do Parque de Campismo da Albufeira do Maranhão 

Os particulares, não utentes do Parque de Campismo da Albufeira do Maranhão, devem 
efetuar o Registo de Entrada e Saída do empreendimento, mediante apresentação de 
Documento de Identificação ou Passaporte, que será devolvido quando deixarem 
definitivamente o Parque de Campismo.  
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Enquanto permanecerem no empreendimento, devem fazer-se acompanhar de um 
documento identificativo, fornecido na Receção do Parque de Campismo da Albufeira do 
Maranhão.  

As entradas dos veículos serão autorizadas na Receção do Parque de Campismo, mediante 
entrega de documento. 

A ausência de qualquer um dos documentos poderá originar no pagamento de uma coima, no 
valor de 80€, por pessoa e/ou veículo não identificado.  

 A permanência no Parque de Campismo deve cingir-se ao tempo necessário de utilização do 
Serviço de Lavandaria. 

 

EQUIPAMENTOS 

São disponibilizados no Serviço de Lavandaria os seguintes equipamentos: 

- Máquina de Lavar com capacidade de carga até 8 – 9 Kg; 

- Máquina de Lavar com capacidade de carga até 17 – 19 Kg; 

- Secadora com capacidade de carga até 19 kg. 

 

Máquinas de Lavar 

Programas de Lavagem 

As Máquinas de Lavar possuem quatro programas: 

Programa 1 (Temperatura Alta / High) – A água mantém a temperatura de cerca de 60º, sendo 
o ciclo de lavagem de 45 minutos aproximadamente. 

Programa 2 (Temperatura Média / Medium) - A temperatura da água é de cerca de 50º. 

Programa 3 (Temperatura Baixa / Low) – A temperatura da água é de 45º. 

Programa 4 (Temperatura Fria / Cold) – A temperatura da água é de 30º, completando-se um 
ciclo de lavagem em cerca de 30 minutos. 

 

Produtos de Limpeza 

Os equipamentos estão equipados com dispensadores automáticos de produtos químicos de 
limpeza fornecidos por fabricante idóneo.  

 

Na lavagem, as máquinas são alimentadas com quantidades de detergente, amaciador, fixador 
e desinfetante recomendadas pelo fabricante, não sendo possível adicionar manualmente os 
detergentes. 

É expressamente proibido adicionar quaisquer produtos no tambor e o utente será 
responsabilizado caso o faça. 
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MÁQUINA DE SECAR 

As máquinas de secar operam a temperaturas diferentes, variando o ciclo de secagem em 
função do programa escolhido. 

Programa de Secagem 

A Máquina de Secar possui 3 programas: 

Baixa / Low – Secagem a 45º 

Média / Medium – Secagem a 55º 

Alta / High – Secagem a 70º 

Um ciclo completo (cerca de 12 minutos) deverá ser suficiente para garantir a secagem total 
de roupa normal, mas insuficiente para secar edredões, tapetes e outros materiais do mesmo 
tipo.  

O utente deve avaliar o pagamento a realizar para obter o material no estado que pretende. 

O valor a pagar por ciclo completo corresponde à experiência do fabricante. 

 

PAGAMENTO 

As máquinas estão equipadas com moedeiros individuais e funcionam de acordo com os 
valores fixados pelo Município de Avis, no uso das suas competências. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Proceder-se-á à correção dos preços a cobrar em função das contas de eletricidade, água, 
consumíveis, manutenções técnicas, número de utilizadores e dos preços praticados.  

A presente informação pretende ser genérica e objetiva, caso existam dúvidas na utilização das 
máquinas, deverão os utilizadores solicitar esclarecimentos junto da Receção do Parque de 
Campismo da Albufeira do Maranhão.  

As situações e os casos omissos serão resolvidos pelo Município de Avis. 

 

 


