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Nota introdutória

As atividades e prestação de serviços ao público, integradas no setor não-alimen-
tar, serão retomadas conforme definido na Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 33-A/2020, de 30 de abril, e de forma gradual, mediante disposições estabe-
lecidas pelo Governo. Como tal, é prioridade que, agora, seja feito um reforço de 
ações e de medidas que visem garantir a segurança, saúde e bem-estar de cola-
boradores e de consumidores. Um passo relevante para fortalecer o importante 
sentimento de confiança e conforto num setor que, desde sempre, primou pela 
excelência no contacto contacto com os seus clientes.

Como tal, o presente documento elenca um conjunto recomendações e orientações 
gerais a adotar pelos operadores do comércio a retalho especializado, de forma 
a salvaguardar a segurança de todos. 

Pode aqui ser consultado um conjunto de medidas, que resultam do empenho e 
trabalho da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, em linha com as 
disposições das entidades competentes nacionais como a Direção-Geral da Saúde, 
e da sua colaboração e partilha de experiências e boas práticas com órgãos inter-
nacionais como o EuroCommerce.

Neste sentido, importa também sublinhar que as presentes  medidas, de carácter 
facultativo e complementar à legislação, são uma extensão das práticas já em 
execução desde o início da pandemia e que foram solidificadas previamente no 
documento da Aped COVID-19: Orientações gerais para os associados e, na sua 
maioria, aplicadas com sucesso nos espaços de retalho alimentar, que permanece-
ram abertos para dar resposta às necessidades básicas dos consumidores.

De destacar, portanto, que as medidas apresentadas não devem considerar ape-
nas a fase de contacto com os consumidores. A aposta deverá também passar 
pela fase pré-abertura, considerando as medidas básicas nas vertentes: organiza-
cional; de proteção, formação e aconselhamento de colaboradores; preparação 
para operação em loja; ações sólidas e fundamentadas de (re)captação da con-
fiança dos consumidores.

Estando acautelados estes passos de extrema importância na fase de pré-abertura, 
será necessário também implementar medidas aquando da reativação efetiva das 
atividades de atendimento e serviço ao público. Neste âmbito, estão aqui dispo-
nibilizadas um conjunto de recomendações no campo de: segurança dos clientes; 
segurança dos funcionários; medidas para as lojas; operação com fornecedores; 
serviços de recolha e entregas de produtos. 

A retoma da economia é fundamental. Mas, para tal, e neste contexto pandémico e 
das consequências pós-pandémicas nos cidadãos, é crucial acautelar de forma eficaz 
todas as regras de segurança e saúde. É importante garantir todas estas condições 
para que o setor não-alimentar volte a receber, com confiança, os seus consumidores. 

Aped COVID-19: Orientações 
gerais para os associados

VER:  
Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 33-A/2020
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I.  Preparação para a reabertura  
dos estabelecimentos

Antes da reabertura das lojas físicas, as empresas devem preparar-se para garantir 
a segurança dos colaboradores e dos clientes. As medidas básicas a seguir apresen-
tadas devem ser implementadas em complemento às orientações da Aped COVID-19: 
Orientações gerais para os associados. em matéria de elaboração de um Plano de 
Contingência no âmbito da COVID-19.

Devem ser ainda tidas em conta as orientações emitidas pelas entidades competen-
tes em matéria de saúde e segurança no trabalho nomeadamente:

 » Saúde e trabalho — Medidas de prevenção da COVID-19 nas empresas, da 
Direção Geral da Saúde

 » 19 recomendações — Adaptar os locais de trabalho e proteger os trabalhadores, 
disponibilizadas pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
em articulação com a Autoridade para as Condições do Trabalho e a Direção 
Geral da Saúde.

Medidas recomendadas

VER:  
Aped COVID-19: Orientações 
gerais para os associados

Saúde e trabalho — Medidas 
de prevenção da COVID-19 
nas empresas

19 Recomendações — Adaptar 
os locais de trabalho  
e proteger os trabalhadores

http://aped.pt/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-I-Orienta%C3%A7%C3%B5es-Gerais-Associados-APED_v1.pdf
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https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/Noticias/Documents/19_MEDIDAS-280420.pdf
http://aped.pt/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-I-Orienta%C3%A7%C3%B5es-Gerais-Associados-APED_v1.pdf
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https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/saude-e-trabalho-medidas-de-prevencao-da-covid-19-pdf.aspx
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https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/Noticias/Documents/19_MEDIDAS-280420.pdf
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https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/Noticias/Documents/19_MEDIDAS-280420.pdf
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Organização

 »Constituir uma equipa de gestão de crise e um mecanismo de comunicação fácil 
e diligente.

 » Elaborar um Plano de Contingência no âmbito da COVID-19, de acordo com as 
indicações da Direcção Geral da Saúde e da OMS. Aped COVID-19: Orientações 
gerais para os associados.

 »Disponibilizar cartazes com informação relevante para os colaboradores, nomea-
damente os cartazes facultados pela Direção Geral da Saúde e disponíveis em 
covid19.min-saude.pt/materiais-de-divulgacao.

 »Rever procedimentos de equipamento de proteção e de limpeza para garantir 
que todos os produtos de segurança e higiene estão disponíveis em quantidades 
adequadas antes da reabertura.

 »Disponibilizar soluções líquidas de base alcoólica, para os colaboradores e clien-
tes, junto de todas as entradas e saídas dos estabelecimentos, assim como no seu 
interior, em localizações adequadas para desinfeção de acordo com a organiza-
ção de cada espaço.

 » Informar os colaboradores das suas responsabilidades individuais, nomeadamente 
o cumprimento de todos procedimentos que lhes dizem respeito, em particular 
aqueles que devem ser executados perante um caso suspeito. Para tal é extrema-
mente importante que estes procedimentos sejam do conhecimento de todos os 
colaboradores. 

 »Adaptar o layout das zonas de alimentação ou as cantinas para assegurar o 
cumprimento das regras de distanciamento social.

 »Adaptar o layout das zonas administrativas e escritórios para assegurar o cum-
primento das regras de distanciamento social.  

 » Elaborar listas de verificação diárias dos procedimentos de proteção e higiene 
implementados. 

 
Colaboradores 

 »Assegurar que os colaboradores são informados sobre os equipamentos de pro-
teção individual disponíveis e condições de utilização de acordo com as orienta-
ções da dGS. 

 » É essencial que os colaboradores estejam devidamente informados sobre a 
COVID-19 — sintomas e transmissão, e capacitados sobre os procedimentos que 
devem ser adotados individualmente e em grupo.

 »Assegurar uma boa comunicação com os colaboradores, por via, por exemplo, 
de sessões informativas regulares para partilha de informação atualizada e pro-
movendo as boas práticas recomendadas pela Direção-Geral da Saúde.

 
covid19.min-saude.pt/
materiais-de-divulgacao 

VER:  
Aped COVID-19: Orientações 
gerais para os associados
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 » Informar os colaboradores que devem comunicar ao seu Responsável sempre que 
tenham estado em contacto próximo ou direto com alguém infetado pela COVID-19;

 »Devem também comunicar ao seu Responsável, sempre que apresentem sintomas 
suspeitos de infeção por COVID-19, como tosse, dificuldade respiratória ou ele-
vada temperatura corporal.

 »Alertar os colaboradores para a manutenção do distanciamento social estabele-
cido, evitando o contacto físico entre colegas e com clientes.

 »Alertar os colaboradores para os procedimentos de gestão de resí-
duos no caso de se estar perante um caso suspeito ou confirmado, 
de acordo com as orientações da Agência Portuguesa do Ambiente. 

Lojas  
Definição de layout e capacidade dos estabelecimentos

 »Avaliar a necessidade de redução da lotação do estabelecimento, de modo a 
garantir a distância mínima de segurança.

 » Sempre que possível, garantir uma porta para entrada e outra para saída ou 
instalar barreiras que permitam evitar cruzamentos de clientes. 

 »Adaptar o layout das lojas, para que os colaboradores e clientes possam manter 
o distanciamento social (por exemplo, alargar os corredores, evitar zonas onde 
os clientes se possam congregar, interditar certas zonas, implementar marcações 
visíveis no chão, com 2 metros de distância, para as filas fora da loja, junto às 
caixas de pagamento e balcões de atendimento). 

 » Evitar a circulação de clientes livremente pelo espaço, sinalizando quais os per-
cursos mais adequados.

 » Ponderar, sempre que possível, a instalação de barreiras físicas, como um elemento 
adicional de proteção dos colaboradores. Ex. Barreiras de acrílico nas caixas de 
pagamento e nos balcões de atendimento.

 » Sempre que possível, indicar um percurso para as compras, de modo a prevenir 
a interação frequente entre os clientes. 

Elaboração e implementação de um plano específico de higienização

 »Aprovar um plano de limpeza e higienização dos estabelecimentos, devidamente 
afixado em local visível.

 »Definir indicações específicas para a limpeza e desinfeção das superfícies com 
maior risco de transmissão. Ex. Maçanetas de portas, interruptores de luz, tele-
fones, tablets e teclados de computadores, botões de elevadores, torneiras de 
lavatórios, manípulos de autoclismos, bancadas, corrimãos, puxadores de armário, 
TpA’s — Terminal de Pagamento Automático, etc.
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 »Assegurar e, sempre que necessário, intensificar a ventilação de ar dos estabe- 
lecimentos.

 »Reforçar a limpeza dos filtros de ar dos sistemas de ar condicionado. 

 
Clientes

 »Garantir uma boa comunicação com os clientes a fim de criar uma relação de 
confiança e respeito (disponibilizando, por exemplo, informação sobre as medidas 
de higiene adotadas e o horário de abertura e de funcionamento), com recurso 
às redes sociais e outros meios.

 »Atender com prioridade os profissionais de saúde, os elementos das forças e ser-
viços de segurança, de proteção e socorro, o pessoal das forças armadas e de 
prestação de serviços de apoio social.
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II. Reabertura dos estabelecimentos

Segurança dos clientes

 »Assegurar que os clientes usam máscaras ou viseiras no acesso e permanência 
nas lojas . 

 »Assegurar que os clientes são informados sobre as medidas gerais aplicáveis às 
lojas pelos colaboradores ou por informação visual instalada fora e no interior 
das lojas.

 » Fazer a gestão da ocupação da loja: 
• Criar uma fila sinalizada de acesso à loja, com marcações visíveis no chão, a 
intervalos de 2 metros. 

• Assegurar que os clientes se mantêm a uma distância de 2 metros uns dos outros 
com recurso a marcações no chão, sobretudo junto às caixas de pagamento.

• Cumprir com as medidas previstas pelo Governo no que concerne ao número de 
clientes na loja — 5/100m²

 »Demarcar o acesso às escadas rolantes, sempre que se aplique, e disponibilizar 
infografia referente à manutenção do distanciamento social durante a utilização 
das mesmas.

 »Definir e disponibilizar infografia referente às regras de utilização dos elevadores, 
nomeadamente a sua capacidade máxima.

 » Limitar o uso das zonas de descanso e espera e encerrá-las caso não seja pos-
sível manter as regras de distanciamento social.

 »Manter encerrados os parques infantis e outras zonas lúdicas para crianças.

 » Limitar, nas situações aplicáveis, o acesso ou o número de provadores, de modo 
a manter as regras de distanciamento social.

 »Assegurar a desinfeção dos mostradores, suportes de vestuário e cabides após 
cada utilização, bem como a disponibilização de solução antisséptica de base 
alcoólica para utilização pelos clientes.

 » Em caso de trocas, devoluções ou retoma de produtos usados, os estabelecimen-
tos devem, sempre que possível, assegurar a sua limpeza e desinfeção antes de 
voltarem a ser disponibilizados para venda, a menos que tal não seja possível ou 
comprometa a qualidade dos produtos.
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 »Definir e disponibilizar infografia sobre as regras de utilização das instalações 
sanitárias e a sua lotação máxima. Disponibilizar infografia sobre as regras de 
higienização das mãos.

 »Colocar sinalética no chão a disciplinar as filas de acesso às ATM’s.

 » Evitar pagamentos em numerário sempre que possível e promover os paga-
mentos através de cartão contactless ou por telemóvel. Os TpA’s — Terminal de 
Pagamento Automático por serem equipamentos de contacto frequente devem ser 
desinfetados com frequência.

 
Segurança dos colaboradores 

 »Disponibilizar luvas e máscaras aos colaboradores de acordo com as recomen-
dações das entidades competentes, nomeadamente a Direção Geral da Saúde.

 »Adaptar os horários de trabalho para permitir a frequente lavagem e desinfeção 
das mãos e outras medidas de higiene.

 »Disponibilizar solução antisséptica de base alcoólica para as mãos.

 »Garantir que os trabalhadores e os clientes mantêm o distanciamento social, por via 
de medidas como a instalação de barreiras em acrílico nas caixas de pagamento.

 » Proceder à higienização das áreas de trabalho de acordo com o plano de higie-
nização previamente definido e nomeadamente nas mudanças de turno.   

 »O fardamento dos colaboradores deve ser exclusivo para o local de trabalho e 
mudado de preferência diariamente. A sua lavagem deve ser corretamente assegurada.

 » Equacionar a possibilidade de afetar ou recrutar e, se possível, formar, colabo-
radores adicionais para substituírem colaboradores que desempenham tarefas 
de maior risco de infeção, como o atendimento ao público (balcão, provadores, 
caixas de pagamento).

 
Segurança da Cadeia de Abastecimento  

No que diz respeito à cadeia de abastecimento, incluindo as plataformas logísticas 
e de distribuição, deve adotar-se um conjunto semelhante de medidas:  

 » Informar os colaboradores de armazém e os fornecedores sobre a importância da 
higiene das mãos e do distanciamento social para a redução da transmissão do vírus. 

 » Elaborar um plano específico de limpeza e higienização.

 »Acompanhar as condições de saúde dos colaboradores das plataformas logísti-
cas e armazéns. 

 »Restringir todas as visitas não-essenciais às instalações das plataformas logísticas 
e armazéns.
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 »Disponibilizar solução antisséptica de base alcoólica e toalhetes nos pontos de 
entrada e saída das instalações.

 » Evitar, sempre que possível, a excessiva circulação dos fornecedores no interior do 
estabelecimento. No caso de prestadores de serviço (ex. empresas de manuten-
ção) e fornecedores de produto que tenham obrigatoriamente que entrar no esta-
belecimento, deve-lhes ser comunicada a necessidade de uso de equipamentos 
de proteção individual, nomeadamente máscara e luvas.

 »O fardamento dos colaboradores deve ser exclusivo para o local de trabalho 
e mudado de preferência diariamente. A sua lavagem deve ser correctamente 
assegurada.

 
Higienização e manutenção das Lojas

 » Limpar e higienizar as lojas de acordo com o plano de higienização previamente 
definido. 

 »Assegurar procedimentos específicos de higienização para balcões, pOŚ s, estan-
taria e mercadoria ao alcance dos clientes. 

 » Sempre que se aplique, assegurar a desinfeção dos carrinhos e cestos de com-
pras antes de serem reutilizados. 

 »Desinfetar com regularidade pré-definida os elevadores, escadas rolantes e self-
-checkout, nas situações em que se aplique.

 » Fazer a manutenção das marcações visíveis no chão. 

 »Garantir uma vigilância frequente para assegurar que os clientes cumprem as 
regras de distanciamento social. 

 »Adaptar o horário de funcionamento, para assegurar tempo para a higienização 
das lojas e agendar momentos para a limpeza de áreas de alto risco, como os 
balcões de pagamento.

 
Serviço de recolha de produtos em loja

 »Criar pontos de recolha de produtos para garantir que a distância de 2 metros 
é respeitada, com marcações no chão ou limitando o número de clientes que 
podem aceder à área designada de cada vez.

 »Garantir a distância física segura entre colaboradores e clientes através de bar-
reira acrílica.

 »Disponibilizar ao colaborador responsável pela entrega do produto equipamentos 
de proteção individual, nomeadamente máscara e solução antisséptica de base 
alcoólica.
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Serviços de entregas ao domicílio

 »Afixar nos pontos de recolha das encomendas as orientações para estafetas e as 
recomendações gerais emitidas pela Direção-Geral da Saúde.

 »Disponibilizar ao colaborador responsável pela entrega do produto equipamentos 
de proteção individual, nomeadamente máscara e solução antisséptica de base 
alcoólica.

 »O colaborador responsável pela entrega ao domicílio, deverá lavar frequente-
mente as mãos com água e sabão sabonete/detergente, e/ou desinfetá-las com 
solução antisséptica de base alcoólica ou com toalhitas desinfetantes, de prefe-
rência antes e depois de entregar os produtos e sempre que entre no estabeleci-
mento/armazém para recolha de encomendas.

 »O colaborador deverá desinfetar frequentemente com solução antisséptica de 
base alcoólica, ou com toalhitas desinfetantes, o volante do meio de transporte 
utilizado, a caixa de velocidades, os puxadores das portas do carro, o seu tele-
móvel e ainda os acessórios utilizados para o transporte das encomendas.

 » Permitir e promover, sempre que possível, os pagamentos através de meios que não 
impliquem contacto físico entre o colaborador e o cliente. Não sendo possível, o 
colaborador deverá desinfetar as mãos com solução antisséptica de base alcoólica 
ou com toalhitas desinfetantes, antes e depois dos pagamentos (dinheiro e cartões).

 »  Sempre que seja realizado um pagamento através de um Terminal de Pagamento 
Automático (TpA) móvel deverá ser feita a desinfeção do mesmo utilizando toalhi-
tas desinfetantes;

 » Permitir que os colaboradores gozem de discricionariedade plena no que diz res-
peito ao não-cumprimento de uma entrega se o cliente não aparentar estar bem 
de saúde, ou no caso de estes sentirem que não é seguro proceder à entrega.

 »Quando houver necessidade da entrada dos colaboradores na casa do cliente 
(por exemplo, na entrega de um produto de grande dimensão), contactar o cliente 
no dia da entrega para garantir que este não se encontra em autoisolamento e 
que não tem sintomas. Caso isso se verifique, cancelar e reagendar a entrega. 

 »Quando entrarem numa habitação, os colaboradores devem pedir ao cliente que 
mantenha distância social. 

 » Ponderar limitar os serviços de instalação de equipamentos apenas às circunstân-
cias em que estes forem essenciais e apenas quando levados a cabo por traba-
lhadores certificados. 
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