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----    Fazer reserva, usar máscara, evitar buffets e ementas que andem de mão em mão. É 

assim que a restauração vai voltar a abrir portas 

- Menos mesas e a uma maior distância, acabaram-se os buffets, já não vai encontrar 

decorações nas mesas e os pratos e talheres só chegam quando se sentar. Para que os 

restaurantes possam voltar a abrir portas, a DGS apresenta regras que devem ser 

mantidas para evitar a propagação do novo coronavírus: 

 

- A 30 de abril, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou, em conferência de 

imprensa, que, a partir de 18 de maio reabrem as lojas com porta aberta para a rua até 

400 metros quadrados ou partes de lojas até 400 metros quadrados (ou maiores por 

decisão da autarquia), bem como os restaurantes, cafés e pastelarias/esplanadas. 

A DGS divulgou, esta manhã, um documento com as orientações para os 

estabelecimentos de restauração e bebidas. 

Medidas apresentadasMedidas apresentadasMedidas apresentadasMedidas apresentadas    

• A disposição das mesas e das cadeiras deve garantir uma distância de, pelo 

menos, dois metros entre as pessoas, mas os coabitantes podem sentar-se 

frente a frente ou lado a lado, a uma distância inferior; 

• Impedir que os clientes modifiquem a orientação das mesas e das cadeiras. Os 

colaboradores podem fazê-lo, desde que cumprindo as distâncias 

recomendadas; 

Exemplo de disposição no espaço das cadeiras, mesas, lugares ao balcão e filas para 

pedidos/pagamentos 

Fonte: DGS  

 



Exemplo de disposição no espaço das cadeiras e mesas 

Fonte: DGS  

• Deve ser promovido e incentivado o agendamento prévio para reserva de 

lugares; 

• Estão desaconselhados os lugares de pé, tal como as operações do tipo self-

service, como buffets; 

• A limpeza e desinfeção dos espaços deve respeitar as orientações 

anteriormente emitidas pela DGS sobre os estabelecimentos de atendimento ao 

público: os proprietários devem desinfetar, pelo menos seis vezes por dia, 

todas as zonas de contacto frequente e, após cada utilização, os equipamentos 

críticos, como terminais de pagamento automático e ementas individuais; 

• Higienização das mãos com solução à base de álcool ou com água e sabão à 

entrada e à saída do estabelecimento por parte dos clientes, que devem 

respeitar a distância entre pessoas de, pelo menos, 2 metros e cumprir as 

medidas de etiqueta respiratória; 

• Os clientes devem também considerar a utilização de máscara (exceto durante 

o período de refeição), evitar tocar em superfícies e objetos desnecessários e 

dar preferência ao pagamento eletrónico; 

• Os colaboradores dos estabelecimentos de restauração e bebidas devem 

utilizar máscara durante o período de trabalho com múltiplas pessoas; 

• Devem ser privilegiados os espaços destinados aos clientes em áreas 

exteriores, como as esplanadas (sempre que possível) e serviço take-away; 

• Nos pedidos/pagamentos ao balcão, no caso de poder formar-se uma fila de 

espera, os clientes devem ser incentivados a manter uma distância de, pelo 

menos, 2 metros; 



• A fila de espera no espaço exterior ao estabelecimento deve garantir as 

condições de distanciamento e segurança; 

• A circulação das pessoas para as casas de banho deve ocorrer em circuitos 

onde seja possível manter a distância adequada entre quem está sentado nas 

mesas; 

• Devem ser retirados os motivos decorativos nas mesas; 

• Substituir as ementas individuais por ementas que não necessitem de ser 

manipuladas pelos clientes (placas manuscritas ou digitais), adotar ementas 

individuais de uso único (ementas seladas ou impressas nas toalhas de mesa 

descartáveis) ou ementas plastificadas e desinfetadas após cada utilização; 

• Assegurar uma boa ventilação e renovação frequente de ar nas áreas do 

restaurante, por exemplo através da abertura de portas e janelas; 

• Os  pratos, copos, talheres e outros utensílios devem ser colocados nas mesas 

na presença do cliente que os vai utilizar. 

O queO queO queO que    já tinha dito ajá tinha dito ajá tinha dito ajá tinha dito a    DGS sobre estabelecimentos de atendimento ao públicoDGS sobre estabelecimentos de atendimento ao públicoDGS sobre estabelecimentos de atendimento ao públicoDGS sobre estabelecimentos de atendimento ao público    

Segundo a Direção-Geral de Saúde (DGS), "o sucesso das medidas preventivas depende 

essencialmente da colaboração dos cidadãos e das instituições". Neste sentido, têm 

vindo a ser disponibilizados vários documentos com normas de orientação para os 

estabelecimentos de atendimento ao público, nomeadamente no que diz respeito ao 

atendimento e à limpeza dos espaços. 

Nestes espaços, como é também o caso de cafés e restaurantes, dado serem 

frequentados e expostos a várias pessoas de forma continuada, o vírus pode ser 

facilmente transmitido, de forma indireta: este permanece em superfícies durante um 

período temporal que pode ir de algumas horas a seis dias. 

    



AlgumasAlgumasAlgumasAlgumas    orientações da DGSorientações da DGSorientações da DGSorientações da DGS    para opara opara opara o    atendimentoatendimentoatendimentoatendimento    ao públicoao públicoao públicoao público: 

� Os funcionários devem estar sensibilizados para o cumprimento 

das regras de etiqueta respiratória, lavagem das mãos e 

higienização; 

� Cada organização deve elaborar o seu plano de contingência 

para a covid-19; 

� O local destinado à espera dos utilizadores deve ter apenas 1/3 

da sua capacidade normal; 

� O atendimento em balcão deve ser feito com a distância 

apropriada (idealmente 2 metros) garantindo sinalização devida 

no chão; 

� Aconselhadas barreiras físicas no balcão (divisórias de acrílico, 

por exemplo); 

� Devem existir, no interior dos estabelecimentos, algumas 

barreiras físicas que limitem a proximidade entre os 

colaboradores e os utentes; 

� Disponibilizar solução antisséptica de base alcoólica e incentivar 

o seu uso. 

Algumas Algumas Algumas Algumas orientações da DGS para a limpezaorientações da DGS para a limpezaorientações da DGS para a limpezaorientações da DGS para a limpeza de estabelecimentos de atendimento ao  de estabelecimentos de atendimento ao  de estabelecimentos de atendimento ao  de estabelecimentos de atendimento ao 

públicopúblicopúblicopúblico: 

� Deve haver uma limpeza de rotina das superfícies onde clientes 

e profissionais tocam frequentemente; 

� Deve ser estabelecido um plano de limpeza e higienização das 

instalações. Este plano deve estar afixado em local visível, bem 

como o registo da frequência de limpeza e de quem a faz. A 

frequência de limpeza deve ser aumentada e os profissionais 

devem conhecer bem os produtos a utilizar (detergentes e 



desinfetantes) e garantir a sua segurança no manuseamento e a 

boa ventilação do espaço; 

� Que materiais usar? Que materiais usar? Que materiais usar? Que materiais usar? De uso exclusivo, de acordo com as 

áreas 

� Panos com código de cores, preferencialmente 

descartáveis (apenas uma utilização) 

� Azul:Azul:Azul:Azul: bancadas, mesas, cadeiras, 

cadeirões de restaurantes e de gabinetes, 

entre outros; 

� Verde:Verde:Verde:Verde: mesas de refeição e áreas de 

preparação de alimentos; 

� Amarelo:Amarelo:Amarelo:Amarelo: lavatórios das casas de banho; 

� Vermelho:Vermelho:Vermelho:Vermelho: exterior das sanitas (o interior 

deve ser  esfregado com o piaçaba e com 

detergente de base desinfetante) 

� Balde e esfregona para o chão. Devem ser 

desinfetados no final de cada utilização. É 

aconselhável que sejam diferentes para cada área 

do estabelecimento. Exemplo: o balde e 

esfregona usados nas casas de banho, não devem 

ser usados nas áreas de alimentação ou em 

outros espaços públicos. 

� Limpar com que frequência?Limpar com que frequência?Limpar com que frequência?Limpar com que frequência? 

� Mínimo de seis vezes ao dia, nas superfícies de superfícies de superfícies de superfícies de 

toque frequentetoque frequentetoque frequentetoque frequente (mas pode ser necessário 

aumentar); 

� Nas áreas de restauração/cafésrestauração/cafésrestauração/cafésrestauração/cafés, esta limpeza 

rápida deve ser feita quando sai um cliente e 

entra outro para a mesma mesa. Os puxadores de puxadores de puxadores de puxadores de 



portasportasportasportas devem ser limpos com mais frequência 

(cerca de uma vez por hora); 

� Lavar o chãochãochãochão com água quente e detergente 

comum, seguido da desinfeção com solução de 

lixívia diluída em água. Mínimo de duas vezes ao 

dia; 

� Lavar  as casas de banhocasas de banhocasas de banhocasas de banho preferencialmente com 

produto que contenha na composição detergente 

e desinfetante. Limpeza do chão no mínimo três 

vezes ao dia; 

� Os espaçosespaçosespaçosespaços    paraparaparapara    crianças crianças crianças crianças brincarem devem ser 

limpos mais vezes durante o dia. 

 


