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1. Enquadramento 

 

A declaração da doença COVID-19 como pandemia, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e a 

posterior declaração do Estado de Emergência decretado, provocaram a suspensão de uma grande 

parte da atividade económica. 

Agora, mantendo as prioridades da prevenção da doença, contenção da pandemia e garantia da 

segurança das pessoas, começa a ser preparado o regresso gradual das atividades económicas, 

como é o caso dos Estabelecimentos de Restauração e Bebidas. 

 

Sendo o setor da Hotelaria e Restauração um dos mais afetados pelos efeitos da pandemia, e 

atendendo às características tão intrínsecas do setor, afigura-se de grande importância a existência 

de um documento com linhas orientadoras para os estabelecimentos de Restauração e Bebidas, 

onde são abordados, de forma muito clara e objetiva, os tópicos a rever ou implementar, facilitando 

o acesso à chamada Nova Normalidade. 

 

Este documento pretende ser uma ferramenta de auxílio à implementação de medidas práticas, 

visando a proteção da saúde e segurança dos trabalhadores, clientes e demais intervenientes nas 

atividades dos estabelecimentos de Restauração e Bebidas.  

 

Ao longo dos anos, a APHORT tem produzido diversos documentos orientadores seguindo sempre 

uma linha de comunicação clara, direta e rigorosa que, da forma mais eficaz possível, informe os 

Associados e os ajude na implementação das medidas necessárias, sem exageros nem utopias. É o 

caso, por exemplo, do «Código de Boas Práticas de Higiene e Segurança Alimentar», e também do 

«Manual de Prevenção para Hotelaria e Restauração», elaborado em parceria com a Autoridade 

para as Condições de Trabalho (ACT). 

 

Também agora é este o nosso objetivo:  informar os Associados e ajudar na implementação de 

procedimentos que lhes permitam obter resultados eficazes sem alinharem em processos 

impossíveis ou demasiado complexos.  

 

Ao longo deste documento, sempre que possível, iremos transcrever normas já aprovadas pelo 

Turismo de Portugal e Direção Geral de Saúde, evitando assim duplicação de conteúdos e 

aproveitando as boas práticas já divulgadas por outras Entidades para as empresas do nosso setor. 
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2. Plano de Contingência 

 

Os responsáveis pelos estabelecimentos devem elaborar o seu Plano específico de Contingência para 

Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19), de acordo com a Orientação n.º 006/2020 da DGS. Devem 

articular o documento com o apoio do Serviço de Segurança e Saúde no trabalho. 

Um Plano de Contingência é um plano que descreve como uma organização continuará a funcionar 

durante ou após algum tipo de emergência, desastre ou evento. Isso envolve o planeamento de como 

os seus principais serviços ou produtos podem ser continuados e como será feita a recuperação da 

sua atividade económica e social; 

Neste documento, os estabelecimentos devem ainda adotar procedimentos de prevenção e controlo 

da infeção, bem como de deteção e vigilância de eventuais casos de COVID-19, em consonância com 

as recomendações das autoridades competentes. 

 

 

3. Informação e Comunicação 

 

Neste regresso gradual à atividade, a comunicação toma um papel fulcral no dia-a-dia das empresas. 

Seja a comunicação interna, com as equipas de trabalhadores, seja a comunicação externa, com os 

clientes e fornecedores. 

Mais do que nunca, todos os procedimentos definidos internamente, no âmbito da proteção da 

saúde e segurança, devem ser comunicados de forma clara e consistente. Só com uma equipa 

informada e confiante, os estabelecimentos podem transmitir segurança ao cliente, convidando-o a 

regressar. 

 

A APHORT irá disponibilizar aos seus Associados, material de apoio, instruções-modelo de trabalho, 

folhetos informativos, e minutas de ordens de serviço internas. 

 

A comunicação com os fornecedores não pode ser descurada:  todas as novas regras aplicáveis ao 

estabelecimento devem ser comunicadas, com clareza, aos diversos fornecedores de produtos e 

serviços – também eles são parte integrante da nossa cadeia de serviço e devem cumprir e respeitar 

as normas definidas. 

 

Os empresários devem ainda, naturalmente, acompanhar todas as orientações, informações ou 

normas emanadas pelas várias entidades implicadas na regulação do funcionamento dos 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0062020-de-26022020-pdf.aspx
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Estabelecimentos de Restauração e Bebidas, nomeadamente Direção-Geral da Saúde, Autoridade 

para as Condições do Trabalho ou ASAE. 

 

4. Regressar ao trabalho: 3 passos para o arranque 

 

A abertura dos Estabelecimentos de Restauração e Bebidas está prevista para dia 18 de Maio. 

Chegou a altura do setor começar a pensar no regresso à atividade. 

Sugerimos três passos: 

 

4.1. Acompanhamento das equipas de trabalho 

 

Com as empresas encerradas ou em laboração muito limitada, a generalidade dos trabalhadores está 

no regime de lay- off, ou seja, ausente das empresas. 

Antes de serem convocados para se apresentarem ao trabalho, devem ser contactados para 

acompanhamento da situação atual e como forma de garantir que estão em condições de regressar: 

poderão existir casos especiais a exigirem um regresso mais «acompanhado» ou mesmo um 

tratamento especial. 

É necessário saber se estiveram contaminados com o COVID 19. Neste caso, deverão contactar a 

Linha SNS 24 (808242424) e ter a confirmação de que podem trabalhar, que não há risco nem para 

si nem para os outros. Recomendamos uma consulta pelo Médico do Trabalho. 

Poderá haver trabalhadores que estiveram em contacto próximo com casos confirmados ou 

suspeitos de COVID 19. Também aqui o trabalhador deve contactar a Linha SNS 24 (808242424) para 

obter orientações concretas quanto ao que deve fazer, e deve comunicá-lo à empresa. Também 

recomendamos uma consulta ao Médico do Trabalho. 

É preciso também identificar os trabalhadores que pertencem ao grupo de pessoas sujeitas a um 

dever especial de proteção. Neste grupo estão os imunodeprimidos e os portadores de doença 

crónica que, de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde, devam ser considerados de 

risco, designadamente os doentes cardiovasculares, os portadores de doença respiratória crónica, os 

doentes oncológicos e os portadores de insuficiência renal. Não sendo possível o trabalho remoto 

deve ser consultado o médico do trabalho. 
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Detetadas estas situações, o empresário fica em condições de saber com quem pode contar na 

organização das brigadas de trabalho, sendo certo que o regresso dos que estão em condições de 

trabalhar será, certamente, faseado.  

Este contacto com as equipas de trabalho é também o momento de assegurar que o estabelecimento 

está preparado para os receber, com toda a informação e os meios necessários para o trabalho nas 

novas condições.  

Trata-se de “dar confiança” aos trabalhadores para que regressem tranquilamente ao trabalho, de 

os envolver no processo de mudança, de os incluir como uma “peça” importante.  

A equipa motivada e confiante transmitirá segurança também ao cliente. 

 

4.2. O Dia da Grande Limpeza e Arrumação  

 

O Passo dois corresponde ao Dia da Grande Limpeza e Arrumação, também designado por Dia XL.  

Este dia é de enorme importância porque marca o início efetivo da mudança na atitude de todos os 

que trabalham no estabelecimento. 

O objetivo é percorrer o estabelecimento, de ponta a ponta, e retirar tudo o que não é necessário, o 

que está «encostado» ou arrumado à espera de um dia vir a ser utilizado, o que está debaixo das 

estantes ou por cima dos armários. 

Vai ser também retirado tudo o que antes até fazia sentido, como mobiliário e peças de decoração, 

mas que agora vai dificultar as limpezas, que serão muito mais frequentes, e a circulação de clientes 

e de trabalhadores, que agora devem obedecer ao maior distanciamento físico possível.  

Esta é também a altura de reorganizar o espaço e reposicionar mobiliário, sempre com o objetivo de 

facilitar a limpeza e a circulação. 

Por fim, haverá lugar a uma limpeza e higienização gerais. 

O Dia XL deve ser muito bem preparado, para que não fique nada esquecido. Como garantia, deverá 

ser previsto um registo de todas as situações que não puderam ser solucionados neste dia, para 

posterior avaliação e resolução. 

É importante que os clientes, quando regressarem, sintam que há diferenças no estabelecimento. 
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4.3. A qualidade do ar  

 

A circulação interna do ar pode bem ser uma bomba relógio, por isso é fundamental dar prioridade 

absoluta à qualidade do ar.  

Em primeiro lugar, fazendo uma revisão ao sistema de ventilação do estabelecimento, assim como a 

sua limpeza e manutenção.   

Em caso de utilização de um sistema de ventilação de ar forçado, há que assegurar que o ar é retirado 

diretamente do exterior, anulando a função de recirculação;  

A função de desumidificação do sistema de ventilação e ar condicionado deve também ser anulada. 

Reforçar a desinfeção do reservatório de água condensada e da água de arrefecimento das turbinas 

do ventilador é essencial. 

Relembramos ainda a revisão dos sistemas de exaustão na cozinha. 

Por último, verificar em que zonas do estabelecimento, e em que condições, é possível promover um 

arejamento natural.  

 

5. Medidas orientadas para a proteção da equipa de trabalho: 

 

5.1. Todos os trabalhadores devem ter informação/formação sobre: 

• Plano de contingência interno; 

• Procedimentos e alterações que estão implicados no exercício das suas funções; 

• Higiene: Pessoal, alimentar, das instalações/ locais de trabalho; 

• Etiqueta Respiratória; 

• Conduta Social; 

• Auto monitorização de sintomas (febre, dificuldade respiratória, tosse persistente); 

• Requisitos da farda e utilização de ELEMENTO PROTECÇÃO INDIVIDUAL; 

 

Os Associados devem assegurar que todos os colaboradores dão cumprimento aos procedimentos 

agora definidos para o bom funcionamento do espaço, mantendo como prioridade a salvaguarda da 

saúde pública e individual. 
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5.2.  Medidas de prevenção gerais a adotar 

 

De forma a garantir o bom funcionamento das empresas/estabelecimentos devem ser cumpridas 

criteriosamente algumas medidas de prevenção e proteção à infeção por coronavírus. A aplicação 

destas medidas possibilitará a salvaguarda da saúde dos colaboradores, prevenindo o absentismo, a 

doença e perdas económicas. 

 

Estas medidas devem também ser cumpridas pelos clientes, de forma a minimizar o risco de 

transmissão do COVID 19. 

 

5.2.1 A Higiene das mãos  

A lavagem de mãos, tanto quanto é possível saber, é a melhor forma de travar a propagação do 

coronavírus. Por esse facto, é extremamente importante promover a lavagem de mãos regular. 

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, durante pelo menos 20 segundos ou usar 

desinfetante para as mãos à base de álcool, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as 

até ficarem secas; 

5.2.2 Regras de Higiene Pessoal  

Os trabalhadores devem cumprir escrupulosamente todas as regras de higiene pessoal.  

Os manipuladores de alimentos devem usar touca ou barrete a cobrir a totalidade do cabelo. 

Não deve ser aceite o uso de adornos e as unhas devem manter-se limpas, curtas e sem verniz. 

Não devem ser colocados objetos “sujos” nos bolsos da farda, nomeadamente maços de tabaco, 

carteiras, telemóvel ou chaves. 

 

5.2.3 Etiqueta respiratória  

Sabendo que o maior risco de propagação da COVID-19 é através de aerossóis, o cumprimento das 

regras de etiqueta respiratória é fundamental. 

Tossir ou espirrar sempre para o antebraço fletido ou usar lenço de papel, que depois deve ser 

imediatamente deitado ao lixo. Higienizar as mãos sempre após tossir ou espirrar e depois de se 

assoar. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos. 
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5.2.4 Conduta Social  

Alterar a frequência e a forma de contacto entre os trabalhadores e entre estes e os clientes e os 

fornecedores, evitando o contacto próximo, apertos de mão, beijos, postos de trabalho partilhados, 

reuniões presenciais e partilha de comida, utensílios, copos e toalhas. 

 

5.2.5 Auto monitorização diária de sintomas  

 Todos os trabalhadores devem fazer uma auto monitorização de sintomas suspeitos, como febre, 

tosse persistente e /ou dificuldade respiratória. Em caso de suspeita, contactar as autoridades de 

saúde.  

5.2.6 Farda de trabalho e elementos de proteção individual 

A farda, incluindo o calçado, devem ser de uso exclusivo do local de trabalho.  

O Protocolo de lavagem da farda em vigor indica que deverá ser lavada à máquina, em separado, e a 

temperaturas elevadas (60ºC). 

Estas regras devem ser respeitadas quer seja a empresa a assegurar a lavagem, quer seja o 

trabalhador. 

Neste caso, o trabalhador deve recolher a farda no final do turno para um saco, fechar e levar para 

lavar em casa ou na lavandaria, comprometendo-se a cumprir os requisitos de lavagem 

estabelecidos. 

A farda deve apresentar-se diariamente em bom estado de higiene. 

Devem ser usados elementos de proteção individual de acordo com as orientações da Direção Geral 

da Saúde. 

 

5.3. A relembrar 

 

Todas as medidas que vêm sendo preconizadas no âmbito da segurança alimentar e da segurança e 

saúde no trabalho têm que continuar a ser aplicadas, mas ainda com mais rigor e cuidado. 

Relembramos apenas as seguintes: 

- A restrição da manipulação direta de produtos não embalados ou prontos a consumir; 

- A manutenção das regras de Higiene e Segurança Alimentar e implementação de medidas adicionais 

que se justifiquem ou venham a ser recomendadas; 
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- Respeitar as indicações de segurança constantes das fichas de dados de segurança/ fichas técnicas 

na utilização de produtos químicos/ detergentes/desinfetantes. 

- Seguir o protocolo de higiene estabelecido para o contacto com os fornecedores e outras entidades 

externas. 

 

6. Limpeza e Desinfeção dos Espaços 

 

Todos os estabelecimentos devem atualizar os planos de higienização, ajustando a periodicidade e, 

eventualmente, os produtos de higienização a utilizar. 

Devem ser promovidas limpeza e desinfeção diárias e periódicas dos espaços, equipamentos, objetos 

e superfícies, com as quais haja um contacto intenso, como é o caso das maçanetas de portas, 

interruptores de luz, vitrines, corrimões, botões de equipamentos, teclados, mesas, balcões e 

cadeiras, entre outros.  

Na revisão destas medidas deve ter-se em atenção as Orientações da DGS para limpeza e desinfeção 

de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares. 

Nos estabelecimentos que utilizam toalhas e guardanapos de pano, há regras para a remoção desses 

atoalhados após cada utilização: esta deverá ser realizada sem agitar ou sacudir, enrolando num 

embrulho e sem encostar ao corpo. Esses atoalhados deverão, em seguida, ser colocados em 

recipiente próprio para ir para a lavandaria. Mais uma vez, a lavagem a temperaturas elevadas, cerca 

de 60ºC, deverá ser assegurada. 

A higienização dos utensílios e equipamentos será também reforçada, devendo-se evitar ao máximo 

a manipulação dos alimentos por clientes e manipuladores. 

Após cada utilização ou interação, os terminais de pagamento automático (TPA), equipamentos e 

objetos, superfícies, produtos e utensílios de contacto direto com os clientes deverão ser limpos e 

desinfetados. 

É fundamental assegurar o arejamento natural de todas as áreas, sempre que possível. 
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7. O serviço ao cliente 

 

7.1. O Acesso 

 

O acesso ao estabelecimento deverá ser feito, sempre que possível, sem ter de se mexer em 

puxadores ou maçanetas. Optar por deixar portas abertas, sempre que possível, ou ter sensores de 

abertura. 

Os clientes devem aceder ao interior do estabelecimento apenas quando têm já mesa/lugar 

disponível, evitando assim aglomerações no interior, salvo se o estabelecimento possuir espaços 

próprios para o efeito.  

No acesso ao estabelecimento, o cliente deve usar os meios de proteção individual que resultarem 

de disposições legais ou de orientações da Direção Geral de Saúde. 

Deverão estar disponíveis dispensadores de soluções líquidas à base de álcool junto de todas as 

entradas e saídas do estabelecimento, em local acessível. 

Todas as regras de acesso e funcionamento do espaço devem estar claramente afixadas no 

estabelecimento e disponíveis na página eletrónica do estabelecimento. 

 

7.2.  Características do espaço e layout 

 

Todos os elementos físicos de potencial contacto com os clientes, que não sejam indispensáveis à 

atividade em causa, deverão ser removidos, tal como mencionado no ponto 4.2 acima. 

Nas instalações sanitárias, o estabelecimento deve possuir equipamento para lavagem de mãos com 

sabonete líquido e toalhetes de papel.  

Cada estabelecimento deverá definir como se devem fazer os acessos às instalações sanitárias e as 

suas regras de utilização, em função, nomeadamente, da dimensão do espaço. 

Nestas instalações, recomendamos a afixação do folheto da Direção-Geral da Saúde sobre a lavagem 

correta das mãos. 

Deverão estar disponíveis nos estabelecimentos dispensadores de soluções líquidas à base de álcool, 

para utilização do cliente. 

A organização da sala deve obedecer às disposições legais e seguir as orientações da DGS. 
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7.3.  O Atendimento 

 

No momento de receção do cliente, as mesas devem estar vazias, limpas e sem nada na superfície. 

Apenas após o cliente ocupar o seu lugar procede-se à colocação da louça e talheres e, se for o caso, 

dos atoalhados ou similares. 

Toda a louça deverá estar guardada em locais fechados ou, pelo menos, longe de locais de passagem 

de clientes e funcionários. 

 Não deverão existir elementos decorativos nas mesas. 

 As cartas / ementas devem ser desinfetadas entre utilizações ou disponibilizadas em formato que 

dispensa o contacto físico (online, afixadas, na própria mesa, entre outras soluções); 

Deve evitar-se ao máximo a manipulação de alimentos, utensílios e superfícies, pelos clientes, fora 

da sua própria mesa. 

Os pagamentos devem ser preferencialmente efetuados por meios “online” (transferência, paypal, 

MBWay, contactless, etc.) Caso sejam efetuados em numerário deverá existir um funcionário 

exclusivo para essa função. 


