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GUIA BOAS PRÁTICAS PARA  

OS SETORES DO COMÉRCIO E SERVIÇOS 

Medidas específicas aplicáveis aos estabelecimentos do setor automóvel 
 Os serviços deverão ser o máximo possível por marcação prévia  

 As viaturas de serviços de urgência médica e outros serviços de utilidade pública, bem como 

transporte de mercadorias essenciais, devem ter prioridade no agendamento e atendimento 
 

 Deverá ser estabelecido um procedimento de higienização e limpeza relativo a viaturas de 

serviço, com especial destaque para as que possam ser partilhadas por vários utilizadores ou 

que envolvam o transporte de várias pessoas. Nesses casos, e sempre que exista alteração de 

ocupantes/utilizadores, deverá ser efetuada uma higienização prévia a nova utilização, com 

especial enfase nos normais pontos de contacto (volante, comandos, puxadores, manetes) 

 

 O depósito de viaturas e chaves na oficina deve fazer-se no exterior, sempre que as 

condições físicas da oficina o permita, nos horários previamente acordados e num espaço 

seguro, determinado e assinalado pela oficina, para o efeito 

 

 A intervenção nos automóveis deve iniciar e terminar com a desinfeção de todos os pontos 

frequentes de contacto físico: chaves, portas, puxadores, volantes, travão de mão, manete 

das mudanças e manípulos de instrução internos 

 

 A realização de testes de estrada ou demonstração de veículos deverá limitar-se ao 

indispensável, sendo o cliente a exigi-lo. Neste caso, apenas são permitidas duas pessoas no 

veículo: um na dianteira, outro na traseira, com o uso de máscaras. O veículo deverá ser 

posteriormente desinfetado ou colocado em quarentena 

 

 Não deve tocar em nenhum objeto pessoal que esteja dentro das viaturas  

 Durante a intervenção na viatura, deve utilizar-se material descartável de proteção de 

bancos, volantes, manípulo de travão de mão e das manetes de mudanças 
 

 No uso de balneários e refeitórios deve manter-se a distância de 2 metros, e favorecer o seu 

uso em horários desfasados para diminuir o número de pessoas em simultâneo nesses 

espaços. É proibido a partilha de comida ou utensílios de cozinha ou higiene pessoal 

 

 Deve proceder se à limpeza (detergente comum) e desinfeção (desinfetantes à base de 

lixivia, cloro ou álcool a 70%) das ferramentas ou materiais que passem para varias pessoas 

a cada utilização 

 

 


