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GUIA BOAS PRÁTICAS  

PARA OS SETORES DO COMÉRCIO E SERVIÇOS  

MEDIDAS A ADOTAR  

Plano de Contingência  

Deverá dentro do possível elaborar um breve plano de contingência para a COVID-19, com um lista de 

procedimentos de prevenção e controlo da infeção, bem como de deteção e vigilância de eventuais 

casos de infeção por COVID-19. Este plano deve ser comunicado a todos os funcionários do 

estabelecimento. 

 

Em casos suspeitos de Covid-19 deve ligar para: 800 24 24 24 ou linha de apoio no Centro de Saúde: 

969 089 691 e 112, nos casos de maior gravidade 

 

Efetuar lista de grupos de risco dos trabalhadores no estabelecimento  

Relativamente às pessoas de risco: tomar medidas adicionais, como o teletrabalho, ou retira las do 

atendimento ao público 

 

Elaborar procedimentos em caso de suspeita de infeção 

 O colaborador deverá informar de imediato a sua chefia, sem a colocar em risco, e permanecer 

na área de "isolamento". Deverá colocar máscara e lavar as mãos antes e após a colocação da 

máscara, a qual deverá estar sempre bem colocada. Deve ligar para o 800 24 24 24 ou 112 

dependendo da gravidade clínica, seguir o fluxograma de procedimentos 

 É necessário ter áreas de isolamento, se possível com ventilação natural ou mecânica, 

preferencialmente, com revestimentos lisos e laváveis, sem tapetes, alcatifas ou cortinados, caso 

a suspeita surja no trabalho. Esta área deve ter cadeira, kit com água e alimentos não perecíveis, 

contentor de resíduos, solução antisséptica no interior a à entrada, toalhetes de papel, mascaras 

cirúrgicas, luvas descartáveis termómetro, instalação sanitária exclusiva e deve haver um 

telemóvel 

 

Ter bem presente os procedimentos em caso de infeção por covid-19 confirmada  

Exercer o direito de reserva e recusa de admissão no estabelecimento a pessoas que apresentem 

sintomas compatíveis com os da COVID-19 

 

Acesso e Circulação nos Estabelecimentos 

Manter a porta aberta para evitar contactos e facilitar a ventilação  
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Caso a porta tenha de estar fechada, promover a limpeza da porta e maçanetas 

Gerir os acessos de modo a evitar a concentração de pessoas à entrada do estabelecimento ou 

situações de espera no interior, garantindo sempre o distanciamento de pelo menos 2 metros 
 

Interditar formas de cumprimento que envolvam o contacto físico  

Afixar as regras de etiqueta respiratória em local visível pelos clientes, em Português e Inglês, 

divulgadas pela Direção-Geral da Saúde, e incentivar os trabalhadores e os clientes para o respetivo 

cumprimento 

 

Dar indicação às transportadoras, nas operações de abastecimento dos estabelecimentos, para 

aguardar por autorização e respeitar as indicações para descarregar o material 

O(s) trabalhador(es) designado(s) para a receção, recolha e encaminhamento de material deve(m) 

assegurar os cuidados de desinfeção dos objetos e higiene das mãos 

 

Eliminar, quaisquer procedimentos de interação física, como a recolha de assinatura de receção da 

mercadoria, adotando formas alternativas de comunicação (e-mails de confirmação, fotografias de 

entrega ou outros). Nos casos em que tal não seja praticável, deverão ser assegurados meios para 

possibilitar a higienização das mãos no local 

 

Desinfetar os veículos ao serviço da empresa, designadamente para entrega de mercadorias ou 

prestação de serviços, após cada utilização e de acordo com as instruções definidas para o efeito 
 

Distanciamento  

Garantir a ocupação máxima de 1 pessoa (cliente) por cada 20m2  

Assegurar uma distância mínima de 2 metros entre pessoas e uma permanência das mesmas 

apenas pelo tempo necessário à aquisição dos produtos ou à prestação do serviço, recorrendo, se 

necessário, à inativação parcial de pontos de atendimento ou de prestação de serviços 

 

Organizar a entrada dos clientes, colocando, sempre que possível, marcas no chão que indiquem 

distâncias mínimas entre os clientes nas filas para atendimento e pagamento ou no acesso ao 

estabelecimento 

 

Reconfigurar, sempre que possível, a disposição de equipamento mobiliário, designadamente 

estantes e vitrines, no interior dos estabelecimentos, por forma a facilitar, na circulação, o 

cumprimento das distâncias mínimas de segurança 

 

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

atividade em causa 
 

Separar, quando aplicável, os circuitos das pessoas, utilizando portas separadas para a entrada e 

saída para evitar o cruzamento entre as pessoas.  

Se tal não for possível, propõe-se definir percursos de entrada e de saída, de modo a minimizar o 

cruzamento de circuitos. 

 

Manter a distância de segurança em zonas de pausa; refeitórios, sanitários, etc quando aplicável  

Privilegiar as formas de contacto com clientes, fornecedores e parceiros à distância (pedidos de 

material a fornecedores, orçamentos e marcações online para clientes, formações e reuniões) 
 

Sempre que possível, deve ser mantida a distância de segurança durante a entrega dos produtos, 

exceto quando seja possível a instalação de separação/barreira física (de acrílico) 
 

https://covid19.min-saude.pt/materiais-de-divulgacao/
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Medidas de Proteção Individual  

Disponibilizar máscaras ou viseira de proteção para utilização de todos os trabalhadores 

(A Câmara Municipal oferece gratuitamente – se ainda não tem contacte: 289 840 070) 
 

Informar os clientes sobre a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção  

Impedir a entrada de quem não for portador de máscara, exceto quando tal seja não seja possível 

como, por exemplo, em prestação de alguns serviços de cuidados pessoais (ex.: ida ao dentista) 

 

Disponibilizar obrigatoriamente soluções de base alcoólica / álcool-gel, para profissionais e clientes, 

em todas as entradas e saídas dos estabelecimentos, assim como, no seu interior, em diversas 

localizações de acordo com a organização de cada espaço, em particular em instalações sanitárias, 

num rácio mínimo de um dispensador por 100 metros quadrados de área 

 

Disponibilizar toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros locais, 

de acesso aos trabalhadores e/ou clientes, onde seja possível a higienização das mãos 
 

Afixar nas instalações sanitárias o folheto da Direção-Geral da Saúde sobre lavagem das mãos  

Medidas gerais para estabelecimentos c/atendimento ao público  

1. Ventilação  

Manter os locais ventilados (pelo menos 6 renovações de ar por hora), ou caso possível manter 

sempre a ventilação natural 
 

Em caso de utilização de um sistema de ventilação de ar forçado, assegurar-se de que o ar é 

retirado diretamente do exterior, não devendo ser ativada a função de recirculação do ar 
 

Limpar e desinfetar periodicamente os sistemas de ventilação e ar condicionado  

Manter a função de desumidificação, do sistema de ventilação e ar condicionado desligada  

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

do ventilador 
 

2. Higienização e Desinfeção dos Espaços e Equipamentos   

Elaborar plano de limpeza e higienização das instalações onde são definidas as técnicas de limpeza a 

adotar, o qual deve ser afixado em local visível 
 

Limpar e desinfetar frequentemente dos espaços, equipamentos, objetos, utensílios e superfícies, 

designadamente instalações sanitárias, espaços de prova, mobiliário, pavimentos, portas, vitrines, 

mostradores, ferragens, cabides e máquinas dispensadoras 

 As superfícies de toque frequente devem ser limpas no mínimo 6 vezes ao dia  

 Os puxadores de portas devem ser limpos com mais frequência – cerca de 1 vez por hora 

O chão deve ser lavado com água quente e detergente comum pelo menos 2 vezes por dia e, em 

seguida, desinfetado com uma solução de lixívia diluída em água. Deixa-se atuar durante cerca de 10 

minutos e, de seguida, enxagua-se com água quente 

 

Limpar e desinfetar após cada utilização ou interação, os terminais de pagamento automático (TPA) 

e outros equipamentos, objetivos e utensílios em contacto direto com o cliente ou utilizados para o 

seu atendimento 

 

Utilizar detergentes de base desinfetante.   
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Os desinfetantes mais utilizados são: a vulgar lixívia (hipoclorito de sódio) com pelo menos 5% de 

cloro livre na forma original e o álcool a 70% 

Adotar um sistema de registo da limpeza com identificação das pessoas responsáveis e a frequência 

com que é realizada 
 

Observar o protocolo recomendado para tratamento dos resíduos (os equipamentos de proteção 

individual devem ser colocados em saco fechado no lixo comum) 
 

Não usar aspiradores a seco em zonas públicas, salvo se forem aspiradores com tanque de água   

A limpeza deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e das áreas mais limpas para as 

mais sujas: paredes e teto (se aplicável); superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, 

corrimãos, outros); equipamentos existentes nas áreas; instalações sanitárias; chão – é o último a 

limpar 

 

Os panos de limpeza devem ser, preferencialmente, de uso único e descartáveis (usar - deitar fora)  

3. Horários  

Adaptar horários que permitam, no geral, menores fluxos de circulação e de atendimento ao 

público, e a rotatividade dos trabalhadores 

A Câmara Municipal definiu:  

Para comércio | 10h > 20h  / Para Estética | 08h > 20h 

 

4. Livro de Reclamações   

A reclamação pode ser submetida através da plataforma online www.livroreclamacoes.pt (o 

comerciante deve registar-se nessa plataforma) 

Caso se avance com a reclamação pro escrito, deve ser feita a higienização das mãos, uso de mascara 

e todas as medidas de segurança 

 

5. Manuseamento, Dispensa e Pagamento de Produtos e Serviços  

Garantir a contenção do contacto pelos clientes em produtos ou equipamentos, bem como em 

artigos não embalados, os quais devem preferencialmente ser manuseados e dispensados pelos 

profissionais após lavagem rigorosa das mãos 

Proceder-se no caso de devolução de produtos, à sua desinfeção 

 

Controlo no acesso a vestiários, ou espaços de prova em estabelecimentos de pronto-a-vestir, por 

forma a garantir as distâncias mínimas de segurança e assegurando-se a sua desinfeção após cada 

utilização, assim como a disponibilização de solução antisséptica de base alcoólica para utilização 

pelos clientes antes da entrada nos mesmos 

 

Após a prova, os produtos devem ser separados, não devendo ser colocados novamente em expositor 

antes de decorrido um período superior ao número de horas de sobrevivência do coronavírus, de 

acordo com o material em causa, das autoridades de saúde 

 

Dar preferência ao pagamento por cartão ou outro método eletrónico, em particular contactless, 

evitando-se o pagamento em numerário 
 

 

Para mais informações, dúvidas ou sugestões: contacte o Gabinete do Empreendedor do Município de São 

Brás de Alportel: 289 840 212 / empreendedor@cm-sbras.pt  

http://www.livroreclamacoes.pt/
mailto:empreendedor@cm-sbras.pt

