
GUIA DE RECOMENDAÇÕES 
PARA O REGRESSO AO 
TRABALHO

PROCEDIMENTOS A CUMPRIR NA
REABERTURA

HOTELARIA E RESTAURAÇÃO



Restaurantes e 
Similares

Previsão de reinício da actividade (dependente da

evolução da situação epidemiológica):

 A partir de 26 de Maio — de segunda-feira a sábado, entre as 6:00 
e as 15:00;

 A partir de 8 de Junho — todos os dias, até às22:30.



Restaurantes e 
Similares

O reinício das actividades de restauração em cada 
estabelecimento está dependente da criação das 
seguintes condições/regras:

 Redução da capacidade máxima do estabelecimento (incluindo 
balcão, e esplanada), por forma a assegurar o distanciamento físico 
mínimo de 2 metros entre as pessoas nas instalações;

 Limitação de pessoas em simultâneo no espaço do restaurante ou 
similar até ao limite de 50% da capacidade máxima, sendo obrigatório 
a afixação de placa com a capacidade do espaço em local visível ao 
público;

 Privilegiar a utilização de espaços destinados aos clientes em áreas 
exteriores como as esplanadas (sempre que possível) e serviço take-
away;

 Disposição das cadeiras e das mesas por forma a garantir uma 
distância de pelo menos 2 metros entre as pessoas;

 Limite de quatro pessoas por mesa;



Restaurantes e 
Similares

 Privilegiar o agendamento prévio para reserva de lugares por 
parte dos clientes;

 Proibição de soluções self-service (buffet) e dispensadores de 
alimentos que impliquem contacto por parte do cliente;

 Obrigatoriedade de atendimentos e pagamentos à mesa;

 Garantia de que as instalações sanitárias dos clientes e dos 
colaboradores possibilitem a lavagem das mãos com água e 
desinfectantes;

 Garantia de existência de papel para a secagem das mãos, sendo 
desincentivado o uso de secadores e toalhas de uso múltiplo;

 Sempre que possível, os lavatórios devem estar acessíveis sem 
necessidade de manipular portas;

 Garantir uma adequada limpeza e desinfecção das superfícies;

 Obrigatoriedade de existência de protocolos de limpeza e 
desinfecção.



Restaurantes e 
Similares

 Garantia de desinfecção após cada utilização, com recurso a 
detergentes adequados, dos equipamentos críticos (tais como 
terminais de pagamento automático e ementas individuais);

 As filas de espera para entrada devem, sempre que possível, ser 
efectuadas no exterior do estabelecimento e devem garantir as 
condições de distanciamento e segurança;

 Obrigatoriedade de mudança de toalhas de mesa e/ou higienização 
das mesas após cada consumo;

 Substituir as ementas individuais por ementas que não necessitem de 
ser manipuladas pelos clientes (por exemplo, quadros ou digitais);

 Disponibilizar a loiça e talheres apenas no momento de consumo;

 Assegurar a ventilação dos espaços;

 Assegurar a manutenção regular dos aparelhos de ar condicionado;

 Contactar imediatamente as autoridades sanitárias sempre que 
algum ou alguns dos colaboradores desenvolvam sinais ou sintomas 
sugestivos de COVID-19, devendo colocar o trabalhador em 
isolamento de acordo com o Plano de Segurança.



ESTABELECIMENTOS 

HOTELEIROS 
E SIMILARES

CONDIÇÕES / REGRAS

A continuidade do funcionamento dos estabelecimentos hoteleiros e 
similares está dependente da criação das seguintes 
condições/regras:

 Obrigação de uso de máscara no acesso e nas zonas de concentração 
de pessoas;

 Higienização rigorosa das superfícies e áreas comuns, incluindo dos 
restaurantes e bares internos;

 Disponibilidade de solução para higienização na entrada e em todas 
as áreas onde seja susceptível de se verificar concentração de pessoas;

 Mudança e desinfecção rigorosa de roupa dos quartos ocupados;

 Desinfecção rigorosa dos quartos entre a desocupação e a ocupação 
subsequente;

 Obrigação de comunicação às autoridades sanitárias sobre doentes 
ou suspeitos da doença, devendo isolar o suspeito até a chegada das 
autoridades.



ACTIVIDADES 
RECREATIVAS
CULTURAIS E DE 
LAZER NA VIA 
PÚBLICA OU EM 
ESPAÇO PÚBLICO

REGRAS ESPECÍFICAS - COVID-19

 A partir de 15 de Agosto - reabertura de praias, piscinas de acesso 
público e demais zonas balneares;

 A partir de 15 de Agosto - reabertura de clubes navais e marinas, 
para fins recreativos;



ACTIVIDADES 
RECREATIVAS
CULTURAIS E DE 
LAZER NA VIA 
PÚBLICA OU EM 
ESPAÇO PÚBLICO

CONDIÇÕES / REGRAS

O reinício das actividades recreativas, culturais e de 
lazer na via pública ou em espaço público está 
dependente da criação das seguintes 
condições/regras:

 Limitação da capacidade dos espaços a 50% da capacidade;

 Higienização das mãos à entrada das superfícies;

 Uso obrigatório de máscara facial por todos os participantes;

 Distanciamento físico de, no mínimo, 2 metros entre as pessoas


