
 

 
 

GUIA DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO E PREVENÇÃO PERANTE A COVID-19           

NO TURISMO DE CONGRESSOS, CONVENÇÕES, SEMINÁRIOS, INCENTIVOS E        

FEIRAS (MICE) DESENVOLVIDOS EM HOTÉIS, UNIVERSIDADES,          

CENTROS DE CONVENÇÕES E/OU CENTROS DE EVENTOS 

O turismo representa uma importante actividade económica no Chile. O contexto actual            

da pandemia COVID-19 torna necessário o estabelecimento de guias de boas práticas de             

gestão e prevenção do contágio, a fim de alcançar uma reactivação segura e sustentada              

dos serviços turísticos. Por essa razão, a comissão composta pelo Subsecretariado de            

Turismo e pelo Serviço Nacional de Turismo, com a ajuda das corporações deste sector,              

prepararam o seguinte guia de boas práticas para apoiar a realização desse objectivo. 

As várias instruções e recomendações elaboradas pelo Ministério da Saúde chileno foram            

seguidas na elaboração deste protocolo. 

É um documento "aberto" ao qual serão acrescentadas novas informações,          

recomendações ou instruções em função da evolução e/ou possível expansão do vírus. 

I. OBJECTIVO 
 

Implementar as medidas definidas na Resolução Isenta n.º 591 de 23 de Julho de 2020 do                

Ministério da Saúde, e estabelecer recomendações e sugestões preventivas para o turismo            

em congressos, convenções, seminários, incentivos e feiras, a fim de reduzir o risco de              

infecção pela COVID-19 nas salas de eventos de hotéis, salões universitários, centros de             

convenções e/ou centros de eventos, tanto para trabalhadores como para turistas que            

utilizam os seus serviços turísticos e/ou frequentam as suas instalações físicas, e remeter             

para as directrizes de acção estabelecidas pelo Ministério da Saúde no caso de um possível               

caso de COVID-19 

 



 

 

 

II.  MEDIDAS DE PREVENÇÃO OBRIGATÓRIAS1 

 
         *O pormenor e excepções de estas medidas encontram-se definidas Protocolo Nacional “MODO COVID DE VIDA” 
         baseado na Resolução Isenta Nº591 do 23 de julho de 2020 do Ministério da Saúde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Resolução Isenta N°591 de 23.07.2020 do Ministério da Saúde 

 



 

 
 

III. RECOMENDAÇÕES DE AUTOCUIDADO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

IV. TERMOS E DEFINIÇÕES 
 

• Congresso: É um encontro    periódico no  

qual vários membros ou pessoas     pertencentes 

à mesma organização, profissão, associação, etc. se encontram. A duração de um            

congresso varia de dois a cinco dias, e o objectivo é conhecer os últimos              

desenvolvimentos no assunto a que os participantes se dedicam. Os congressos           

transmitem ensinamentos, novas técnicas ou actualizações numa determinada        

indústria. O sector médico é uma das áreas que organiza actualmente o maior             

número de congressos. 

• Seminário: É um encontro educacional onde os participantes recebem         

conhecimentos para melhorar a sua formação. 

• São geralmente pequenos grupos de pessoas (não mais de 50) e a duração média é               

 



 

de cerca de dois dias. Em todos seminário há um grupo de            

peritos que dão palestras instrutivas aos participantes para melhorar os seus           

conhecimentos. 

• Convenção: É uma reunião da empresa cujo objectivo é estudar o progresso da             

empresa, os objectivos, resultados, valores, etc. Tem também uma finalidade          

integradora com a qual se pretende motivar e formar equipas entre os diferentes             

membros da empresa, a fim de alcançar os objectivos como um todo. 

 
• Viagens de Incentivo: As viagens de incentivo são viagens planeadas e concebidas            

para recompensar os empregados e/ou clientes de uma empresa pela realização de            

determinados objectivos, ou como reconhecimento de desempenho extraordinário.        

As viagens de incentivo são utilizadas como um elemento motivador nas equipas de             

vendas, fidelizar clientes, reunir departamentos, promover vendas e ajudar a          

alcançar objectivos. 

 

• Feiras e exposições: Eventos comerciais ou culturais que reúnem membros de um            

sector empresarial, profissional ou social, organizados com o objectivo de publicitar           

produtos ou serviços e realizar trabalhos de relações públicas ou de marketing. Os             

participantes vêm com o objectivo principal de visitar a área de exposição. 

 

● Centro de Convenções e/ou Eventos: É um local construído e devidamente                

preparado para realizar Congressos, Seminários, Convenções, Feiras, Exposições,        

eventos empresariais, comerciais, sociais e religiosos, entre outros. 

 

● Universidade: É uma instituição de ensino superior composta por várias             

faculdades e que concede diferentes graus académicos. Estas instituições podem          

incluir, para além das faculdades, vários departamentos, colégios, centros de          

investigação e outras entidades. É de notar que uma grande percentagem das                   

universidades tem salas dentro das suas infra-estruturas para realizar eventos          

científicos, académicos ou qualquer outro tipo de evento.  

 

https://definicion.de/facultad/
https://definicion.de/facultad/


 

 

 

 

 

 
V. RECOMENDAÇÕES DE PRÁTICAS DE GESTÃO 

 
RECOMENDAÇÕES GERAIS ÀS EQUIPAS DE TRABALHO 

 

• Designar um coordenador: Sugere-se e recomenda-se a designação de um          

coordenador e/ou grupo de trabalho que defina as funções e responsabilidades de            

cada membro do pessoal da empresa, tanto no que diz respeito às comunicações             

internas, como no que diz respeito ao contacto directo com o assistente, para a              

preparação e implementação do  

Protocolo. Este coordenador e/ou grupo de trabalho deve assegurar que toda a            

informação disponível relacionada com a COVID-19 seja comunicada entre os seus           

trabalhadores e assistentes, sem excepção. Sugere-se que todas as acções          

relacionadas com a gestão da crise sanitária sejam geridas pelo coordenador e/ou            

pelo grupo de trabalho, desde a implementação de medidas preventivas até às            

políticas de comunicação com a imprensa, funcionários, clientes, fornecedores e          

agências de viagens. Sugere-se que o coordenador assegure o fornecimento de           

equipamento de protecção pessoal de máscaras, luvas, aventais e outros insumos,           

tais como álcool gel, toalhas de papel, sabão, que possam ser necessários. 

No caso hipotético de, isoladamente, um empregado estar em posição de ser            

confirmado ou suspeito (investigado) de um caso de COVID-19, deve abster-se de            

comparecer ao trabalho até que os resultados negativos sejam confirmados. 

 

• Disponibilidade de recursos: Recomenda-se assegurar o fornecimento de materiais         

de limpeza e de prevenção, limpeza e insumos de higiene suficientes para            

salvaguardar a saúde dos trabalhadores e clientes. 

 



 

 

• Registo de acções: Recomenda-se que seja mantido um livro ou agenda para            

registar as acções tomadas, especificando a data, hora, pessoas responsáveis, etc.,           

e que toda a documentação que possa ser gerada seja mantida: relatórios de             

limpeza, controlos externos de manutenção, licenças por doença, etc. 

 

• Formação: Recomenda-se e sugere-se que todos os trabalhadores sejam formados          

no que é a doença COVID-19, os seus modos de transmissão, sintomas, medidas de              

prevenção e medidas de gestão. Manter registos dos trabalhadores formados. 

 

• Funções: Sugere-se a atribuição de pessoal para implementar e controlar as           

medidas de prevenção e gestão. Por exemplo, pessoal para controlar a entrada no             

estabelecimento, pessoal para limpeza permanente, pessoal com a função de          

assegurar que há sempre água limpa, álcool ou gel de álcool, contentores de lixo              

com tampas, que a distância e utilização de máscaras é protegida, manter registos             

de trabalhadores formados, de implementação contínua de medidas de higiene,          

etc. 

• Informação: Recomenda-se uma divulgação constante e clara das medidas de          

prevenção e controlo, de acordo com as instruções dadas pela autoridade           

sanitária. 

• Operações: Sugere-se a realização de operações de simulação para avaliar a           

implementação de medidas nas equipas, e para corrigir deficiências nas práticas           

implementadas. 

• Comunicação: Sugere-se manter uma comunicação permanente entre a        

administração e os trabalhadores, para que todos conheçam as medidas de           

prevenção que devem ser seguidas, as suas melhorias, como comunicar as           

medidas aos clientes, etc. Recomenda-se também o estabelecimento de canais de           

comunicação claros para reportar incidentes que possam surgir na implementação          

 



 

de medidas de prevenção e gestão e para melhorar         

permanentemente os planos. 

RECOMENDAÇÕES DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO 

Recomenda-se que seja definida a política de comunicação e de fluxos de informação.             

Face a qualquer situação que afecte o sector no contexto da actual situação da epidemia               

de coronavírus da COVID-19, sugere-se que o coordenador e/ou grupo de pessoas defina             

uma política clara e coordenada para informar os diferentes organismos envolvidos, bem            

como um Porta-voz único para cada nível: meios de comunicação social, autoridades de             

saúde, clientes, agências e funcionários. 

 

Critérios sugeridos para a gestão da informação: 
 

• Comunicar desde o início: O anúncio precoce de um caso de contágio é a melhor               

estratégia e contribui para a contenção numa situação em que todos os dias             

contam. 

• Transparência na entrega de informação: Em geral, uma maior transparência          

conduz a uma maior confiança. A transparência também tem limites, tais como            

dados confidenciais de pacientes ou empresas, que não serão tornados públicos           

por razões éticas e legais. 

• Respeitar a preocupação da população: Hoje em dia, a comunicação eficaz dos            

riscos é vista como um diálogo entre os peritos técnicos e o público. A              

comunicação de um caso de contágio funciona melhor quando se consideram as            

opiniões de todos os sectores envolvidos. 

• Planeamento: A informação de planeamento deve ser uma parte importante da           

gestão do caso de contágio desde o início. 

VI. RECOMENDAÇÕES PARA A DIVULGAÇÃO: 
 
● O que é a Covid -19: 

✓ Sintomas: 

 



 

✓ Febre superior a 37,8 graus ou superior 

✓ Tosse 

✓ Dor de garganta ao comer ou engolir líquidos 

✓ Mialgia ou dores musculares 

✓ Dificuldade em respirar 

✓ Dor no peito 

✓ Perda repentina do olfacto ou do paladar 

✓ Diarreia 

✓ Dor de cabeça 

✓ Calafrios 

● Recomendações para o autocuidado (identificadas na secção III do presente documento) 

● Recomendações de higiene: Habilitar a sinalização gráfica nas casas de banho com o procedimento 

correcto de lavagem das mãos. 

 

 
✓ Lavagem frequente das mãos (lavagem com água e sabão durante pelo menos 20 segundos, 

ou soluções alcoólicas) 

✓ Molhe primeiro as suas mãos com água. 

✓ aplicar o sabão e esfregar as mãos, limpando entre os dedos e debaixo das unhas. 

✓ Lavar com água corrente em abundância. 

✓ Seque as suas mãos com uma toalha de papel descartável. 

✓ Desligue a chave com a sua própria toalha de papel descartável. 

✓ Atirar o papel descartável para um caixote do lixo com uma tampa de pedal e, se 

possível, um saco de plástico, e fechar o caixote do lixo. 

Todas estas medidas de divulgação devem estar disponíveis nos sítios web e redes sociais dos 

estabelecimentos que as possuem. 

Todas estas medidas de divulgação devem estar disponíveis nos sítios web e redes sociais 

dos estabelecimentos que as possuem. 

 
VII. RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES PREVENTIVAS ESPECÍFICAS PARA 

O TURISMO MICE 

 



 

RECOMENDAÇÕES RELATIVAS AO SÍTIO 

Antes da reabertura de salas de centro de eventos, salas de hotel, centros de convenções               

e salões universitários para congressos, convenções, seminários, viagens de incentivo e           

feiras, recomenda-se a realização de uma limpeza e desinfecção profunda do           

estabelecimento, seguindo as directrizes para o processo de limpeza e desinfecção de            

espaços públicos e locais de trabalho indicados no "Protocolo para a Limpeza e             

Desinfecção de Ambientes COVID-192" do Ministério da Saúde do Chile. 

 

 

2 Para mais informações sobre o Protocolo COVID-19 sobre Limpeza e Desinfecção de Ambientes visite: 
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%C3%93N- 
DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf 

 

 

Sugere-se que a desinfecção seja realizada periodicamente e sempre que necessário.           

Além disso, recomenda-se que seja utilizada ventilação natural na limpeza e desinfecção            

do estabelecimento, assegurando uma renovação de ar suficiente nas instalações. 

Uma vez em funcionamento, sugere-se que as instalações tenham em consideração o            

seguinte: Relativamente à Entrada e à Saída do Estabelecimento: 

• Se possível, organizar áreas de entrada e saída segregadas com sinalização           

remotamente visível. 

• Se possível, estabelecer mecanismos de desinfecção das mãos (álcool ou álcool gel)            

e de desinfecção dos sapatos nas entradas e saídas por meio de pedilúvios. 

• Recomenda-se restringir o número de acessos disponíveis e deixar apenas os           

acessos principais activados. 

• Sugere-se a promoção de um sistema de pré-reserva através dos seus websites,            

redes sociais ou número de telefone, de modo a evitar a aglomeração. 

 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%25C3%2593N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%25C3%2593N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%25C3%2593N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf


 

• Sempre que possível, ter termómetros     

infravermelhos para medir as temperaturas dos clientes antes de entrar nas           

instalações e/ou fazer uma verificação visual do seu estado de saúde. 

• Sugere-se que seja concebido um processo para assegurar que os participantes à            

espera de entrar nas instalações sejam mantidos dentro da distância mínima           

estabelecida, tal como a demarcação de espaços com pelo menos 1 metro de             

distância. 

Relativamente aos Salões e Áreas de Eventos 
 

• As mesas e cadeiras devem ser organizadas de modo a manter a distância social              

adequada entre os participantes, respeitando a capacidade exigida pela autoridade          

sanitária. 

• As recomendações para autocuidado e protecção pessoal dadas pela autoridade          

sanitária devem ser claramente indicadas em locais visíveis. 

 

 

• Recomenda-se marcar no chão o espaço a ser considerado entre os participantes            

nos diferentes locais do centro de convenções, salão, centro de eventos, etc. 

• Sugere-se facilitar o pré-registo dos participantes por meios digitais para evitar a            

aglomeração. 

• Recomenda-se a existência de estações com distribuidores de álcool ou de gel de             

álcool para a utilização tanto dos participantes como dos trabalhadores em todas            

as áreas internas e distribuídas dentro das várias salas. 

• Sugere-se a comunicação, antes do início dos eventos, das medidas básicas de            

prevenção sanitária, através de microfone. 

• O número de participantes deve respeitar sempre as regras de capacidade exigidas            

pela autoridade sanitária para garantir uma distância social mínima de um metro. 

 



 

• Se houver stands, deve haver um espaço entre eles         

que assegure a distância social adequada de 1 metro entre as pessoas (expositores             

e participantes). 

• É recomendado evitar a troca de material impresso (revistas, brochuras, cartões de            

visita, etc.) que facilitem a transmissão. 

Sobre o serviço de Coffee Break 

 

• Recomenda-se ter as quantidades necessárias de utensílios, loiça, copos, talheres e           

roupa de mesa higienizados para cobrir as necessidades de máxima ocupação e            

permitir uma limpeza adequada. 

• Sugere-se que se evite a troca de objectos entre assistentes e colaboradores. 

• Sugere-se a entrega de talheres embrulhados em guardanapos que os cubram           

completamente, para uso individual. 

• É essencial desinfectar as estações de serviço de forma permanente e contínua. 

• Após a conclusão, todos os móveis e artigos utilizados pelos participantes nas            

mesas devem ser limpos e desinfectados. 

• É recomendada a utilização de guardanapos descartáveis. Sugere-se a remoção de           

toalhas de mesa e outros têxteis, tenham ou não sido utilizados, em sacos de              

plástico fechados após o final de cada evento para a sua lavagem correspondente. 

 

 

• Depois de ser servido, recomenda-se que os alimentos preparados sejam mantidos           

sempre protegidos com película plástica ou em recipientes herméticos. 

• Recomenda-se a lavagem e desinfecção rigorosa de pratos e objectos de vidro a             

temperaturas superiores a 80°C. 

 



 

• Sugere-se oferecer o intervalo para o café na        

modalidade assistida, ou seja, os garçons devem entregar as porções comestíveis a            

cada um dos assistentes. Recomenda-se a eliminação do buffet ou da modalidade            

de self-service. 

• Sugere-se oferecer produtos comestíveis em porções e embalagens individuais         

(água, biscoitos, pão, etc.), a fim de reduzir o contacto com os mesmos. 

• Recomenda-se a limpeza e desinfecção das salas de eventos com pessoal de            

limpeza autorizado e industrial antes e depois de cada evento. 

Relativamente à Limpeza e Desinfecção Geral 

 
A administração deve definir, implementar e controlar o plano de limpeza, desinfecção            

e sanitização, realizando uma limpeza e desinfecção exaustiva do estabelecimento,          

seguindo as directrizes para o processo de limpeza e desinfecção de espaços públicos e              

locais de trabalho indicados no "Protocolo para a Limpeza e Desinfecção de Ambientes             

COVID-19"3, deve ser contemplado pelo menos o seguinte: 

• Rotina de limpeza e desinfecção para mobiliário, elementos decorativos e outros           

objectos ornamentais no estabelecimento. 

• Rotina diária de limpeza e desinfecção antes da abertura. 

• Limpeza especial em áreas de alto contacto (painéis de botões, puxadores de ecrã,  

corrimãos, balcões, barras, puxadores de portas, mobiliário, sanitários,        

pavimentos, telefones, etc.) e limpeza e desinfecção periódicas de pavimentos e           

superfícies em todo o estabelecimento. Para este fim, os desinfectantes          

domésticos podem ser utilizados. 

 

3 Disponível em: 
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y- 
DESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf 

 

 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%25C3%2593N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-DESINFECCI%25C3%2593N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf


 

 

• Lavar toalhas de mesa, guardanapos e roupa de trabalho a mais de 60º C. 

• Desinfectar e limpar os cacifos dos trabalhadores com solução desinfectante 

• Manter espaços devidamente ventilados. 

• Utilizar luvas de vinil/acrilonitrilo para tarefas de limpeza. Se forem usadas luvas de 

látex, recomenda-se que sejam usadas por cima de uma luva de algodão. 

• Limpar e desinfectar após cada utilização mesas, cadeiras, barras e quaisquer 

acessórios que sejam manuseados pelos participantes. 

• Implementar especialmente as seguintes recomendações para a limpeza e 

desinfecção de superfícies: 

✓ Utilizar os desinfectantes certificados com os quais o estabelecimento         

opera geralmente, e/ou utilizar sistemas de saneamento profissional. Caso         

não haja produtos certificados ou sanitização profissional, utilizar sempre         

diluições recém preparadas. 

✓ Para alcançar as concentrações recomendadas a partir de desinfectantes         

comerciais:  

- Desinfectante (Cloro) comercial 50 g/L: adicionar 25 ml de         

cloro em 1 litro de água. 

- 40g/L de desinfectante comercial: adicionar 30 ml de cloro         

em 1 litro de água. Como exemplo, uma "colher de sopa" é            

equivalente a 15mL. 

- Em superfícies onde o cloro não pode ser utilizado, será          

utilizado etanol a 70%. 

• Implementar especialmente as seguintes recomendações para a limpeza e         

desinfecção de peças de vestuário. 

✓ O vestuário têxtil deve ser lavado mecanicamente em ciclos completos de           

lavagem a 60-90 ºC. As luvas devem ser utilizadas para o manuseamento de             

 



 

peças de vestuário têxteis "sujas". 

 

 

✓ Não se deve agitar a roupa para lavar. 

✓ Para ambos os procedimentos acima referidos, o pessoal de limpeza deve           

utilizar equipamento de protecção pessoal apropriado (luvas, aventais, etc.)         

dependendo do nível de risco considerado em cada situação, e eliminá-los           

em segurança após cada utilização, e depois lavar as mãos. Nesta matéria,            

recomenda-se a consulta aos serviços de prevenção de riscos profissionais. 

• Recomenda-se que todos os serviços externos de lavandaria prestados aos Agentes           

do Sector do Turismo da MICE cumpram estas mesmas medidas de limpeza e             

desinfecção, a fim de assegurar a continuidade da protecção na cadeia de serviços             

com os fornecedores. 

• Recomenda-se a implementação das seguintes recomendações para a limpeza e          

desinfecção do ar condicionado: 

✓ Manter renovação de ar suficiente. Verificar o sistema de ar          

condicionado e especialmente a limpeza dos filtros. 

✓ Ao utilizar sistemas de ventilação mecânica, evite a recirculação de          

ar na sala. Utilizar sistemas que permitam a extracção e renovação           

do ar. 

• Implementar especialmente as seguintes recomendações para a limpeza e         

desinfecção dos utensílios: 

✓ Distribuidores: O funcionamento dos distribuidores de sabão, gel        

desinfectante, papel descartável, etc., deve ser verificado pelo        

menos diariamente, reparando ou substituindo qualquer      

equipamento que possa estar defeituoso. 

✓ O funcionamento dos sanitários e torneiras comuns também deve         

ser monitorizado. 

✓ Após utilização, o equipamento audiovisual (microfone, ponteiro,       

 



 

aparelhos auditivos, etc.) deve ser cuidadosamente limpo e        

desinfectado com um desinfectante aprovado. 

✓ A limpeza e desinfecção rigorosas incluem o pódio, após utilização. 

 

 

Em relação aos Serviços de Saúde 
 

Sugere-se que todas as casas de banho do estabelecimento sejam equipadas com: 
 

• Sanitas com tampas, cestos de lixo com tampas, lavabos, iluminação, sabão, papel 

higiénico em suportes de rolos. 

• Evitar a utilização de toalhas, utilizando secador de ar quente ou distribuidor de 

toalhas de papel absorvente descartável. 

• Infografias de lavagem correcta das mãos em casas de banho para clientes e 

colaboradores. 
 

• Melhorar os sistemas de ventilação. Na medida do possível, ter um sistema de 

ventilação ou renovação de ar adequado às dimensões do espaço da casa de banho. 

• Efectuar a limpeza periódica dos serviços sanitários, assegurando a sua higiene e            

desinfecção antes, durante e após a prestação do serviço, seguindo as directrizes            

para o processo de limpeza e desinfecção dos espaços de uso público e locais de               

trabalho indicadas no "Protocolo para a Limpeza e Desinfecção dos Ambientes           

COVID-19". 

Sobre a Cozinha 

 

• Recomenda-se ter áreas de trabalho diferenciadas e delimitadas para a preparação           

ou elaboração de alimentos, marcando no chão a distância mínima de distância em             

relação à exigida pela autoridade sanitária. 

• O uso de máscaras será obrigatório e recomenda-se a lavagem constante das            

mãos, independentemente do uso de luvas, se a função o exigir. Sugere-se que a              

 



 

cozinha esteja sempre equipada com desinfectante para as        

mãos. 

• Sugere-se que o pessoal da cozinha evite a utilização de telemóveis ou outros             

artigos pessoais. Se o fizerem, é recomendado que lavem depois as mãos durante             

pelo menos 20 segundos. 

• Sugere-se o estabelecimento de um procedimento de desinfecção dos pratos.          

Recomenda-se que pratos, talheres e outros utensílios sejam lavados em máquinas           

de lavar loiça, verificando o seu funcionamento, para que as temperaturas           

atingidas (acima dos 80°C no enxágue) e a dosagem de produtos químicos sejam             

correctas.  

 

Se tal não for possível, a lavagem manual deve ser efectuada em estrita             

conformidade com as temperaturas definidas para uma correcta lavagem e          

secagem deve ser feita com papel absorvente descartável. 

• É aconselhável limpar e desinfectar os esgotos de cozinha e os artigos gordurosos. 

• Recomenda-se a realização de inspecções diárias pelo encarregado para assegurar          

que o método de limpeza e higiene é realizado de forma consistente. 

• Sugere-se uma desinfecção e limpeza extrema dos frigoríficos e de quaisquer           

recipientes de alimentos. 

 

RECOMENDAÇÕES EM RELAÇÃO AOS TRABALHADORES 

As seguintes medidas são sugeridas a fim de evitar a aglomeração e de assegurar medidas               

obrigatórias de distanciamento social para os trabalhadores: 

• Acordar a distribuição do dia em diferentes turnos, a fim de evitar a aglomeração e               

limitar o número de trabalhadores que partilham o mesmo espaço. 4 

• Avaliar sistemas de turnos entre grupos de trabalhadores evitando a interacção           

entre grupos (por exemplo, sistemas de trabalho 14/14). 

 



 

• Tornar os horários mais flexíveis ou fazer acordos        

sobre horários de entrada e saída diferidos para os trabalhadores, a fim de evitar a               

aglomeração e/ou adaptar-se à disponibilidade de transportes públicos. 5 

• Avaliar formas de deslocação de trabalhadores que possam maximizar as medidas           

de prevenção e fornecer insumos de prevenção para a deslocação, tais como            

máscaras e gel de álcool. 

• Acordar outras medidas para evitar a aglomeração, tais como turnos de refeição e             

descanso. 

• Recomenda-se a designação de um colaborador responsável pelo serviço durante          

as horas de cada turno, para informar os turistas sobre as medidas de prevenção e               

assegurar o seu cumprimento. 

_________________________ 

4 Medida expressamente autorizada pelo Parecer n.º 1.239 
5 Medida expressamente autorizada pelo Parecer n.º 1.239/005 da Direcção do Trabalho, de 19 de Março 
de 2020 ("Parecer n.º 1.239") 

• Sugere-se que sejam tomadas as medidas necessárias para controlar o estado de            

saúde do pessoal. 

• É aconselhável evitar a aglomeração nas reuniões de grupo da equipa. Isto é             

sugerido: 
 

✓ Reduzir o número de pessoas ao mínimo possível. 

✓ Organizar a reunião para que os participantes estejam pelo menos a um 

metro um do outro. 

✓ Ter acesso à lavagem das mãos ou, na falta desta, ao álcool ou ao gel de 

álcool. 

✓ Evitar ter comida e bebida disponível durante a reunião. 

✓ Tomar a temperatura e/ou consultar o estado de saúde no momento da 
admissão. 

✓ Manter uma higiene pessoal rigorosa em todos os momentos. Em 

particular, lave as mãos com sabão de meia em meia hora durante pelo 

 



 

menos 20 segundos. 

✓ Manter o uniforme limpo e ter uniformes de substituição disponíveis, se 

necessário. 

Realizar medidas de limpeza pessoal para os trabalhadores ao entrarem no 

estabelecimento, consistentes, se possível: 

● Se possível, cada trabalhador deve trazer uma muda de roupa ou uma muda de              

roupa, para que quando chegar às instalações possa mudar para a roupa com que              

entrou. 

● Sugere-se que ao chegar às instalações o trabalhador lave imediatamente as suas            

mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos. 

● As máscaras com que os trabalhadores chegam, se forem descartáveis, devem ser            

deitadas fora em latas de lixo com tampas, e substituídas por outra que utilizarão              

durante o seu dia de trabalho. No caso de máscaras reutilizáveis, recomenda-se que             

os trabalhadores as guardem num saco plástico, que será guardado no seu cacifo             

durante todo o dia. 

● Sugere-se que os acessórios ou roupa pessoal (casacos) sejam guardados durante o            

dia de trabalho, para que não entrem em contacto com roupa semelhante de outros              

trabalhadores. Recomenda-se que cada trabalhador possa guardar os seus pertences          

numa mala pessoal ou num cacifo diariamente. 

Manter uma higiene e cuidados pessoais rigorosos, implica: 

● Ter acesso à lavagem das mãos ou, na falta desta, ao álcool ou ao gel de álcool. 

● Lavar as mãos com sabão cada vez que mudar de actividade ou a cada 30 minutos 

durante pelo menos 20 segundos. 

● O pessoal usará máscaras em todos os momentos, antes, durante e após o fim da 

actividade. 

● Manter o uniforme limpo. 
 

RECOMENDAÇÕES PARA OS PARTICIPANTES 

Sugere-se que os participantes sejam informados das práticas que o          

estabelecimento tem vindo a implementar para reduzir possíveis riscos, para que           

 



 

possam contribuir para os mesmos e assim melhorar a sua          

eficácia. 

● Propõe-se que os participantes preencham uma declaração de saúde através de           

questionários em linha, questionários no local com códigos QR ou códigos de            

barras, nos quais declarem não apresentar sintomas e não serem afectados pela            

quarentena (devido a viagem, à espera de resultados de exames ou outra causa) e              

devem apresentar o seu bilhete de identidade ou passaporte à entrada no            

estabelecimento ou centro de convenções, para efeitos de prevenção e          

rastreabilidade, se aplicável. 

● Recomenda-se medir a temperatura do assistente com um termómetro de          

infravermelhos e/ou fazer uma verificação visual do seu estado de saúde. No caso             

de apresentarem quaisquer sintomas, sugere-se a proibição da sua entrada. 

DIRECTRIZES DO FORNECEDOR 
 

● Idealmente, será estabelecido um ponto de entrada para os fornecedores, e serão            

estabelecidos horários de entregas faseadas para evitar a sobrelotação.         

Recomenda-se que lhes seja exigido o cumprimento das medidas estabelecidas          

pela empresa; caso contrário, sugere-se que não lhes seja permitida a entrada.            

Este ponto de entrada deve ser higienizado e desinfectado frequentemente          

durante o dia. 

 



 

 

● Se possível, tomar a temperatura com um termómetro infravermelho e/ou fazer           

uma verificação visual do estado de saúde dos fornecedores e solicitar que a             

declaração do estado de saúde (ver Anexo 1) seja enviada previamente por via             

electrónica, para evitar que o fornecedor entre em contacto com objectos nas            

instalações. 

● No caso de interacção com empresas externas, recomenda-se que sejam          

observadas medidas preventivas durante a interacção. Informar sobre tais medidas          

e solicitar uma declaração prévia sob juramento de que a empresa externa está             

também a cumprir normas equivalentes. 

 



 

 

ANEXO N°1 

DECLARAÇÃO JURAMENTADA DE 

SAÚDE 

Pela minha assinatura, declaro que, nos últimos 14 dias anteriores a esta data, eu não 

tenho: 

 
● Sido declarado como um caso confirmado de COVID-19. 

● Tido sintomas geralmente associados à COVID-19 (febre superior a 37,8 graus, 

tosse, dificuldade em respirar, dor de cabeça, dor de garganta). 

● Estado, conscientemente, em contacto estreito com um caso confirmado. 

● Sido colocado em quarentena por razões de viagem ou outras. 

 

 

 

NOME COMPLETO 
 Registo de Pessoa 

Natural 
O PASSAPORTE 

E-MAIL ASSINATURA 



 

 

 


