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1. APRESENTAÇÃO DO PROYECTO CRECEER



2. INTRODUÇÃO

• Impacto sanitário

• Impacto social

• Impacto económico

• Evolução



2. INTRODUÇÃO AO COVID-19. GESTÃO DO RISCO



2. INTRODUÇÃO

• Gestão de risco: 
• Acidente: Evento casual que altera a ordem regular das coisas. Evento 

ou ação que involuntariamente resulta em danos para as pessoas ou 
coisas.

• Segurança: 
• 1.- Ausência de perigo ou risco.

• 2.- Sensação de total confiança que se tem em algo ou alguém.



2. INTRODUÇÃO

• Identificação de perigos

• Agravantes

• Situação de risco

• Nível de risco

• Medidas preventivas



2. INTRODUÇÃO
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2. INTRODUÇÃO



3. DIRETIZES E PROTOCOLOS A IMPLEMENTAR



3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

➢MEDIDAS GERAIS OFICIAIS

➢ANTES DE ABRIR

➢DURANTE A ABERTURA

➢DESPOIS DO ENCERRAMENTO



3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

GERAIS OFICIAIS

• Normativa organismos oficiaIs

• GuIas de boas práticas

• Notas informativas



3. DIRETRIZES E PROTOCOLOS A IMPLEMENTAR: GERAIS E 
ESPECÍFICOS SETOR TURÍSTICO.

1. Pessoal

2. Clientes

3. Operações de Limpeza e Desinfeção

SITUAÇÕES DE RISCO ESPECÍFICAS SETOR TURÍSTICO



3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

MEDIDAS GERAIS



MANTER A DISTÂNCIA DE 
SEGURANÇA   1,5m - 2m

Manter sempre a distância mínima de 1,5 a 2 m entre 
trabalhadores e clientes, especialmente nas áreas mais
concorridas e de atendimento ao público. Se for necessário, 
reorganizar os postos de trabalho e a distribução das salas. 

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

MEDIDAS GERAIS



USO CORRETO DA 

MÁSCARA

Mude de máscara assim que esteja húmida e não reutilize as máscaras de

utilização única. Para retirar a máscara: tire por trás (não toque na parte

dianteira da máscara); deite-a imediatamente num recipiente fechado; O

tipo de máscaras para os trabalhadores deverão ser as que indique o serviço

de prevenção da empresa para cada posto de trabalho.

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

MEDIDAS GERAIS



LAVAGEM ADEQUADA DE 

MÃOS E DE FORMA 

FREQUENTE

A correta higiene das mãos é uma medida essencial para a prevenção em todas

as infeções, inclusive as provocadas pelo coronavírus.

Devem-se lavar, depois de espirrar ou tocar no nariz; depois de contacto com

alguém que espirra ou tosse; depois de usar a casa de banho, o transporte

público ou tocar em superfícies sujas; antes de comer.

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

MEDIDAS GERAIS



3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

ANTES DE ABRIR



DESINFEÇÃO DO 

ESTABELECIMENTO

• Estabelecer um Plano de Limpeza e desinfeção com agentes

desinfetantes adequados: solução de água e lixívia; produto

hidroalcoólico; outros sistemas de desinfeção. Estabelecer a

Revisão da verificação das operações de limpeza.

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

ANTES DE ABRIR



REGISTO E DECLARAÇÃO 

RESPONSÁVEL DE TODO O PESSOAL

• Deve-se fornecer às autoridades sanitárias a

informação disponível para a rastreabilidade de

contatos: identificação e dados de contato das pessoas

potencialmente afetadas.

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES
ANTES DE ABRIR



FORMAÇÃO PARA OS 

TRABALHADORES SOBRE OS 

PROTOCOLOS A SEGUIR E NOVOS 

COMPORTAMENTOS

• Fazer uma ação formativa de atualização de práticas

higiénicas. Lavagem de mãos, desinfeção, normativa

em vigor.

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

ANTES DE ABRIR



COLOCAÇÃO DE INFORMAÇÃO, 

CARTELARIA E DESINFETANTES PARA OS 

CLIENTES/PESSOAL

Difundir orientações de higiene com informação completa, 

clara e inteligível sobre as normas de higiene a utilizar no 

posto de trabalho e nas dependências do estabelecimento, 

que pode estar apoiado na sinalética. Colocar dispensadores 

de gel hidroalcoólico à entrada da instalação e pelo menos 

um em cada área

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

ANTES DE ABRIR



CALCULO DE CAPACIDADE E 

DISTRIBUIÇÃO DOS ESPAÇOS

• Estabelecer a capacidade permitida, que deve estar exposto

(número máximo de trabalhadores que podem estar no

interior do estabelecimento de acordo com a legislação sobre

a COVID-19). A distância interpessoal de pelo menos 1,5

metros deve ser mantida e a utilização da máscara deve ser

obrigatória se tal não for possível.

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

ANTES DE ABRIR



3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

DURANTE A ABERTURA



REGISTO DOS 

TRABALHADORES/CLIENTES SE FOR 

NECESSÁRIO E INFORMAÇÃO DAS 

NOVAS CONDIÇÕES DO 

ESTABELECIMENTO

• Identificação e dados de contato de todos os trabalhadores,

deve-se registar e informar todos os trabalhadores e possíveis

clientes externos das medidas ao entrar

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

DURANTE A ABERTURA



REVISÃO DA CARTELARIA E O 

FORNECIMENTO DE DESINFETANTES

• Atualizar a informação sobre as orientações a seguir e

as medidas a tomar, segundo a normativa vigente.

Repor sempre os desinfetantes (nunca devem estar

vazios), para isso devem ser revistos a miúde.

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

DURANTE A ABERTURA



MEDIDAS PARA A MANUTENÇÃO 

DA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA

• Informar mediante cartazes e sinalização da distância de segurança;

a disposição dos postos de trabalho, a organização da circulação de

pessoas e a distribuição de espaços (mobiliário, estantes, halls,

etc.).

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

DURANTE A ABERTURA



MEDIDAS HIGIÉNICAS DURANTE 

O TRABALHO

• Intensificar a limpeza do posto de trabalho,

desinfeção adequada das mãos,…

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

DURANTE A ABERTURA



3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

DEPOIS DO ENCERRAMENTO



LIMPEZA E DESINFEÇÃO DO 

ESTABELECIMENTO

• Limpeza e desinfeção com agentes desinfetantes

adequados: solução de água e lixívia; produto

hidroalcoólico; outros sistemas de desinfeção.

Revisão da verificação das operações de limpeza.

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES
DEPOIS DO ENCERRAMENTO



REPOSIÇÃO DOS DESINFETANTES

• Repor sempre os desinfetantes (nunca devem estar

vazios), para isso devem ser revistos a miúde.

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

DEPOIS DO ENCERRAMENTO



SALVAGUARDA DOS DADOS

• Informação disponível para a rastreabilidade

de contatos por parte das autoridades

sanitárias

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

DEPOIS DO ENCERRAMENTO



4. PROTOCOLOS E EXEMPLOS PRÁTICOS.



4. PROTOCOLOS E EXEMPLOS PRÁTICOS

• Receção de clientes e visitas.

Devem ser priorizadas a realização de reservas para ir ao estabelecimento e/ou atividade.

As salas comuns deverão ser desinfetadas despois do seu uso e se disponibilizará gel desinfetante de
mãos e com a devida ventilação do espaço

Será potenciada a ventilação direta das instalações, sempre que seja possível de forma natural.

Evitar os sistemas de ventilação fechados, sistemas de ar condicionado sem filtros EPA.



4. PROTOCOLOS E EXEMPLOS PRÁTICOS

• MANTER A DISTÂNCIA DE SEGURANÇA 1,5m - 2m

✓ Sempre que possível efetuar uma redistribuição dos postos de trabalho para que não coincidam

vários trabalhadores nos mesmos turnos: cafés, cozinha, limpeza, etc...

✓ Deverão estar disponíveis itinerários de circulação, com sinalética no chão ou mediante cartazes

que indiquem o sentido do percurso com as entradas e saídas de forma independente (na medida

do possível).

✓ No caso da hotelaria, dever-se-ão distribuir as mesas à distância adequada 1,5m nas partes

mais próximas entre as cadeiras.



4. PROTOCOLOS E EXEMPLOS PRÁTICOS

• USO CORRETO DA MÁSCARA
✓ A todos os trabalhadores deverá ser fornecido um kit de máscaras e gel hidroalcoólico que

terá de ser reposto em função das suas necessidades.

✓ Deverão estar disponíveis máscaras sobresselentes em número suficiente para garantir a

manutenção da distribuição entre os trabalhadores e os clientes caso estes não a levem.

✓ TODOS os clientes deverão ir com máscara. Se por algum motivo não a tenha deverá ser

disponibilizada por parte da empresa ou será impedido o seu acesso.

✓ O tipo de máscaras para os trabalhadores deverão ser as que indique o serviço de prevenção

da empresa para cada posto de trabalho, para os clientes servirá qualquer uma das

recomendadas pelas autoridades de saúde



4. PROTOCOLOS E EXEMPLOS PRÁTICOS

• LAVAGEM ADEQUADO DE MÃOS E DE FORMA FREQUENTE

✓ Deverá estar disponível em todas as entradas e salas de trabalho um dispensador de gel

hidroalcoólico para a desinfeção das mãos, acompanhado de cartazes que sirvam de

recordatório.

✓ Em todas as casas de banho deverá ser colocado um dispensador de sabão e toalhitas de

papel para a limpeza das mãos, acompanhado de sinalética recordatória.

✓ Deverá existir uma pessoa responsável da reposição de gel hidroalcoólico e sabão nos

dispensadores.



4. PROTOCOLOS E EXEMPLOS PRÁTICOS

• DESINFECÇÃO DO ESTABELECIMIENTO

✓Deverá ser realizada uma limpeza completa de cada posto de
trabalho e dependências a cada mudança de turno. Isto quer dizer
que se há um turno de manhã e tarde deveremos realizar, pelo
menos, duas limpezas por dia.

✓Uma vez realizada a limpeza convencional deve-se desinfetar com
produtos adequados, o mais habitual e simples é a diluição de água e
lixívia numa proporção 1/50 o que é semelhante a duas colheres de
sopa por cada litro de água.

✓Convém seguir as instruções toxicológicas dos produtos a utilizar.



4. PROTOCOLOS E EXEMPLOS PRÁTICOS
• REGISTO E DECLARAÇÃO RESPONSÁVEL DE TODO O PESSOAL

✓ Deve estar disponível um registo de informação dos trabalhadores e de

todas as pessoas que frequentam o estabelecimento (Alojamentos).

✓ Uma declaração responsável será feita por trabalhadores que não irão ao

local de trabalho por suspeita de contágio, se algum colega de trabalho

tiver sido positivo ou se estiver à espera do resultado da análise do

COVID.



4. PROTOCOLOS E EXEMPLOS PRÁTICOS

• FORMAÇÃO PARA OS TRABALHADORES NOS PROTOCOLOS A 
SEGUIR E NOVOS COMPORTAMENTOS

✓ Será necessário informar aos trabalhadores dos procedimentos a

seguir e das decisões tomadas pela direção da empresa.

✓ A formação será dada de forma presencial, on-line ou com

informação entregue ao trabalhador.

✓ Nos alojamentos e empresas de atividades, será dada aos clientes

toda a informação das condições COVID ao efetuar a reserva.



4. PROTOCOLOS E EXEMPLOS PRÁTICOS

• COLOCAÇÃO DE INFORMAÇÃO, CARTELARIA E DESINFETANTES PARA OS
CLIENTES/PESSOAL

✓ Estará disponível em todas as entradas e áreas comuns de gel

hidroalcoólico para a desinfeção de mãos, acompanhado de cartazes que

sirvam de recordatório.

✓ Colocar em todas as casas de banho um dispensador de sabão e toalhitas

de papel para a limpeza das mãos, acompanhado de sinalética

recordatória.

✓ Existirá uma pessoa responsável da reposição de gel hidroalcoólico e

sabão nos dispensadores.



4. PROTOCOLOS E EXEMPLOS PRÁTICOS

• CÁLCULO DE CAPACIDADE E DISTRIBUIÇÃO DOS ESPAÇOS

✓ A capacidade real da instalação deve estar disponível nas áreas

comuns. Esta capacidade será reduzida de acordo com as

indicações sanitárias de cada momento, mas prevalecendo sempre

(na medida do possível) a distância de segurança de 1,5 metros.

✓ A capacidade máxima permitida deve ser colocada através de

sinalética à entrada de cada espaço, sanitários e áreas comuns.

✓ A distribuição do mobiliário interior pode servir para organizar os

clientes no espaço e para impedir os mesmos de exceder a

capacidade.



4. PROTOCOLOS E EXEMPLOS PRÁTICOS

• Revisão da cartelaria e o fornecimento de desinfetantes

✓ Deve-se nomear um responsável de segurança COVID que será o

encarregado de revisar a instalação e as medidas tomadas em

função da normativa vigente.



4. PROTOCOLOS E EXEMPLOS PRÁTICOS.
•Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em alojamento - Orientação nº 008/2020, de 
10/03/2020 | DGS
•Procedimentos a adotar na reabertura e funcionamento dos estabelecimentos termais -
Orientação n.º 023/2020, de 08/05/2020 | DGS (atualizada em 20/07/2020)

•Limpeza e desinfeção de ambientes e superfícies potencialmente contaminados com SARS-CoV-2 
em instalações e estabelecimentos- Orientação nº 014/2020, de 21/03/2020 | DGS e Orientação nº 
011/2020, de 17/03/2020 | DGS
•COVID-19: orientações da União Europeia para a retoma progressiva das atividades turísticas e 
para a implementação de protocolos de saúde nos estabelecimentos turísticos - Documento 
publicado pela Comissão Europeia (CE), de 13/05/2020.
•Funcionamento e utilização de piscinas ao ar livre - Despacho n.º 6134-A/2020, 5 de junho

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0082020-de-10032020-pdf.aspx
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/i026496.pdf
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/i026012.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_tourismservices_healthprotocols_pt.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/135391578


4. PROTOCOLOS E EXEMPLOS PRÁTICOS
.

HOTELARIA. Recepção:

1. Medidas de distanciamento social entre o próprio pessoal e com os clientes.

2. Gel ou solução desinfetante se não existe casa de banho próximo.

3. Lenços de papel descartáveis e caixote do lixo com tampa acionada por pedal.

4. Desaconselha-se o fornecimento de máscaras sem prescrição por parte das autoridades 
sanitárias.

5. Desinfeção frequente do mostrador. Evitar elementos que o cliente possa manipular. Cartazes
com sinalização.

6. Desinfeção de mãos após trocar papéis, canetas, cartões, documentos de identidade…

7. Consultas médicas



4. PROTOCOLOS E EXEMPLOS PRÁTICOS.
HOTELARIA

• Quartos: dispensadores de soluções hidroalcoólicas, baldes com tampa ao lado da saída do quarto, isolar com
plástico comandos à distância, teclados,… 

• Elevadores: debe-se guardar a distância mínima de 1 metro, recomendações para não tocar nas paredes 
interiores nem nos corrimões, desinfeção de botões e alças, se os elevadores são de grande dimensão a carga 
deve ser 1/3 da sua capacidade, dispensadores de soluções hidroalcoólicas à saída, promover o uso de 
escadas….

• Serviços técnicos e de manutenção: 

- Máquinas de lavar louça/roupa: comprovar sempre que alcaçam temperaturas superiores a 80ºC na
lavagem. 

- Ar condicionado: recomenda-se manter climatização entre 23- 26ºC assegurando a renovação do ar e a 
limpeza do filtros. 

- Dispensadores.



4. PROTOCOLOS E EXEMPLOS PRÁTICOS.
Hotelaria / restauração

• Buffet livre: 

1) Minimizar o self-service 

2) Recomendar uso de luvas. Desinfetar mãos ao entrar e sair da sala de refeições.

3) Mudar constantemente as pinças e outros utensílios (ou descartáveis) 

4) Evitar manipulação direta por dos alimentos parte dos clientes

5) Uso intensivo e biorresponsável de doses únicas cobertas em alimentos frios e quentes

6) Potenciar a cozinha de produção em vacúo

7) Adaptação da sala com controlo à entrada e medidas de higiene para todos bem como redução do número de lugares. 

8) Adaptação e controlo em espaços de uso interno como vestuários, casas de banho, zona de refeições do pessoal… 

9) Produção por parte dos industriais de cozinha e louças de materiais adaptados



4. PROTOCOLOS E EXEMPLOS PRÁTICOS
Salas de refeições, bares, cozinha: 

1. O pessoal de serviço deverá manter a adequada higiene de mãos. 

2. Utilizar corretamente uma máscara, durante todo o período de trabalho num espaço com múltiplas pessoas, 
respeitando as condições de higiene e de segurança durante a sua colocação, utilização e remoção. 

3. Lavar e desinfectar toda a louça, incluindo a que não se utilizou mas que pode ter estado em contacto com as mãos
dos clientes . 

4. Toalhas de mesa e guardanapos lavados industrialmente. Aumentar a frequência de mudança de toalhas de mesa. 

5. Ventilar as salas de estar e de jantar após o serviço. 

6. Desinfetar superfícies. 

7. Disposição de clientes: Garantir que a disposição das mesas e das cadeiras no estabelecimento permitem uma 
distância de, pelo menos, 2 metros entre todas as pessoas



4. PROTOCOLOS E EXEMPLOS PRÁTICOS

• Pessoal de limpeza: nos carrinhos de limpeza deberá haver gel desinfetante, 
lenços e luvas descartáveis, aventais e sacos de lixo. 

• Áreas de recreio infantil: maior frequência de limpeza desinfeção. 

• Piscinas: esvaziar água das piscinas (medida extrema) 

• Encerrar ginásios: medida extrema



4. PROTOCOLOS E EXEMPLOS PRÁTICOS

• Visitas turísticas e turismo ativo

• Limitar capacidade

• Não recomendável a utilização de Audioguias. 

• Resto de medidas: distanciamento, facultar kits de desinfeção se se prevê que 
possam ser indispensáveis. 

• Transporte em autocarros: distância de segurança, desinfeção de mãos ao sair, 
medidas de higiene e desinfeção já conhecidas.



4. PROTOCOLOS E EXEMPLOS PRÁTICOS

PROTOCOLOS DE ATUAÇÃO 

Que facer se detetamos um caso num alojamento turístico? 

• A pessoa doente não deve sair do hotel. Deve permanecer no seu quarto e ligar 
aos profissionais da área administrativa do hotel, para que liguem para a linha 
SNS24 (808 24 24 24) que avaliará o caso e contactará com a Autoridade Local de 
Saúde.

• Atenção aos contactos.



4. PROTOCOLOS E EXEMPLOS PRÁTICOS

PROTOCOLOS DE ATUAÇÃO 

• Em primeiro lugar, os programas de limpeza de todos os espaços devem ser revistos para garantir que o processo de 
desinfeção de superfícies potencialmente contaminadas. 

• As mesmas recomendações devem ser aplicadas à limpeza das salas, evitando, neste caso, eventuais riscos de 
contaminação cruzada entre diferentes salas através da utilização dos mesmos materiais sem a sua desinfeção prévia. 

• É conveniente ventilar/arejar espaços comuns e quartos tanto quanto possível. 

• Recomenda-se também nos quartos ter copos descartáveis para a higiene/elixir bucal e fornecer gel desinfetante. 

• Para medidas de proteção individuais, recomenda-se a utilização de luvas descartáveis em cada quarto e a alteração 
do uniforme/limpeza diária. 



4. PROTOCOLOS E EXEMPLOS PRÁTICOS

• O que fazer em caso de um positivo no trabalho?

- Se um trabalhador demonstra sintomas de ser positivos este deve abandonar o 
seu posto de trabalho e dirigir-se para a sala de isolamento. Deve ligar aos 
profissionais da área administrativa do alojamento, para que liguem para a linha 
SNS24 (808 24 24 24) que avaliará o caso e contactará com a Autoridade Local de 
Saúde.

- O Serviço de Prevenção, caso existam, deve ser notificado para tomar nota e 
serviço mútuo em caso de licença de trabalho. 

- A limpeza e desinfeção do local de trabalho será realizada e revista pelo 
responsável se as orientações e normas estabelecidas pela empresa tiverem sido 
cumpridas para saber se existe a possibilidade de contactos diretos com outros 
trabalhadores. 



5. CERTIFICADOS E SELOS DE QUALIDADE 
RELACIONADOS COM COVID-19

“Responsible Tourism” (Secretaría de Estado de Turismo) 

“Clean&Safe” (Turismo de Portugal)

“Safe Tourism Certified (ICTE)”

“Sello turismo de confianza” (Junta de Castilla y León) 

“Hostelería Segura”             

“Sello global de seguridad e higiene” 



6. CONCLUSÕES



6. CONCLUSÕES



6. CONCLUSÕES



6. CONCLUSÕES



6. CONCLUSÕES



6. CONCLUSÕES

NOVA SITUAÇÃO
Estratégias:
- Espaços abertos
-Digitalização
-Consolidar as medidas de segurança e
higiene.



“O futuro depende do 
que faças hoje”

Gandhi


