
PORTO,
COMÉRCIO COM 
SEGURANÇA
Linhas orientadoras e normas 
direcionadas ao comércio de rua





3

Porto, ComérCio Com Segurança | Linhas orientadoras e normas direcionadas ao comércio de rua

Contextualização global

No dia 18 de março de 2020 foi decretado, em Portugal, o primeiro 

estado de emergência, como medida de combate à Covid-19, 

através do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020. 

Neste âmbito, o Governo decretou um conjunto de medidas que 

incluíram o encerramento dos estabelecimentos comerciais de 

bens considerados não essenciais, bem como uma série de normas 

a respeitar pelos estabelecimentos comerciais cuja atividade não foi 

interrompida (total ou parcialmente). 

Desde então foram decretados outros dois estados de emergência, 

terminando o último no dia 2 de maio. A partir desta data deu-se 

início, progressivamente, à retoma do “normal” funcionamento das 

atividades no país, que permite a reabertura dos estabelecimentos 

comerciais, embora em condições particulares.

 

Estabelecimentos Comerciais

A grave situação económica gerada pela crise sanitária coloca uma 
grande pressão em todos os setores no sentido de uma urgente 
retoma dos negócios, nomeadamente no que respeita à atividade 
comercial. Contudo, é essencial ter presente que a pandemia 
não terminou e que estamos ainda longe do valor do indicador R0 
considerado razoável para a contenção dos contágios.

A falsa perceção de segurança que, eventualmente, possa ser 
apreendida pelo fim do estado de emergência poderá induzir nos 
cidadãos (entre os quais os comerciantes e seu colaboradores), 
“saturados” deste período alargado de confinamento, 
comportamentos de risco que temos que antecipar e prevenir.

Importa, pois, acautelar que este processo de regresso à 
normalidade, nomeadamente a reabertura do comércio, seja 
regido por um conjunto de regras e orientações que mitiguem o 
possível contágio da Covid-19 no âmbito desta atividade. Estas 
regras e orientações constam nos capítulos que se seguem.

ENQUADRAMENTO 



Estas normas e recomendações entram em vigor no dia 4 de maio de 2020.

Para garantir o máximo cumprimento deste conjunto normativo e minimizar os possíveis efeitos negativos que a retoma da atividade 
comercial possam ter na recuperação da crise sanitária, serão efetuadas ações de fiscalização ao cumprimento destas regras.
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1. Calendário da reabertura 
dos estabelecimentos

Desde de 4 de maio

•	 Lojas com porta aberta para a rua e área até 200m2.

•	 Livrarias e comércio automóvel, independentemente da área.

•	 Estabelecimentos de prestação de serviços de higiene pessoal 
(cabeleireiros, barbeiros, manicures, pedicures e similares) por 
marcação prévia e condições específicas.
 

A partir de 18 de maio

•	 Lojas com porta aberta para a rua e área até 400m2, ou partes 
de lojas até 400 m2 (ou maiores, por decisão da autarquia).

•	 Restaurantes, cafés e pastelarias, com lotação a 50% 
e funcionamento até às 23h com condições específicas.

•	 Esplanadas.

Após 1 de junho

•	 Lojas com área superior a 400m2 e Restauração.

•	 Lojas inseridas em centros comerciais.

Os responsáveis pela gestão dos estabelecimentos devem, em 
articulação com os serviços de segurança e saúde no trabalho, 
elaborar e/ou rever o seu plano de contingência para a Covid-19 
adaptado para a fase atual, no qual devem adotar procedimentos 
de prevenção e controlo da infeção, bem como de deteção e 
vigilância de eventuais casos de Covid-19, em consonância com a 
Orientação n.º 006/2020 da DGS e de outras Normas e Orientações 
da DGS, bem como, com as recomendações publicadas 
pela Autoridade para as Condições do Trabalho e das demais 
autoridades competentes e atuar em conformidade:

•	 Um Plano de Contingência é um plano que descreve 
como uma organização continuará a funcionar durante ou após 
algum tipo de emergência, desastre ou evento. Isso envolve 
o planeamento de como os seus principais serviços ou produtos 
podem ser continuados e como será feita a recuperação da sua 
atividade económica e social.

•	 Todos os colaboradores, independentemente do tipo de 
vínculo com a entidade empregadora, incluindo colaboradores 
temporários e colaboradores independentes, devem estar 
devidamente informados sobre a implementação do plano 
de prevenção adotado, no contexto do desempenho das suas 
funções. Os responsáveis pela gestão dos estabelecimentos 
devem assegurar-se de que todas as pessoas que neles 
trabalham cumprem as medidas de higiene das mãos, 
as regras de etiqueta respiratória, de distanciamento físico 
e uso de máscaras (se aplicável).

•	 O Plano de Contingência deve prever que os colaboradores 
conheçam os sinais e sintomas da Covid-19, façam a 
automonitorização dos sintomas e elucidá-los sobre como 
proceder em caso de suspeição de infeção por SARS-CoV-2.

2. Planos de Contingência
para Infeção por SARS-CoV-2 (Covid-19)

REGRAS E ORIENTAÇÕES
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3. Horários e organização do trabalho

Os horários de abertura ao público devem respeitar as medidas 
recomendadas, privilegiando-se uma adaptação dos horários que 
permita, no geral, menores fluxos de circulação. Assim:

•	 O horário de abertura da loja deve ser reduzido a 6h diárias.

•	 Os horários de trabalho devem, sempre que possível, ser 
diferenciados no sentido de organizar a rotação dos colaboradores, 
de modo a reduzir o número de colaboradores em simultâneo 
no estabelecimento.

•	 Qualquer colaborador que não esteja a trabalhar e 
que apresente sintomas de Covid-19, deve ficar em casa, 
assegurando que a situação é reportada às autoridades 
competentes e à entidade patronal. 

•	 Para restringir o contacto direto com os casos confirmados 
e/ou suspeitos que possam surgir, as empresas devem criar áreas 
de isolamento, se possível com ventilação natural, ou sistema 
de ventilação mecânica, preferencialmente, com revestimentos 
lisos e laváveis, sem tapetes, alcatifas ou cortinados.

•	 Em caso de sintomas, como febre superior a 38°C e/ou tosse 
e/ou dificuldade respiratória, 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 SNS24 ou 112 dependendo 
da gravidade clínica, seguir o fluxograma de procedimentos 
recomendado pela DGS na Norma 004/2020.

•	 Deve estar disponível, e devidamente higienizado, 
um termómetro para utilizar quando um colaborador 
apresente sintomas.

4. Medidas gerais de prevenção

A transmissão da Covid-19 pode ocorrer por várias vias, incluindo o 
contacto com superfícies contaminadas por gotículas expelidas por 
uma pessoa infetada, sendo que o vírus pode sobreviver em objetos 
desde algumas horas até vários dias. Para minimizar este risco, 
é fundamental ter em atenção as seguintes regras:

•	 Aos colaboradores que tenham que se deslocar em transportes 
públicos deve ser relembrada a obrigatoriedade do uso de máscara 
e nos percursos de e para a loja e aconselhado o uso de luvas.

•	 Os colaboradores devem higienizar as mãos sempre que 
necessário, especialmente:

•	 Ao chegar ao trabalho.

•	 Depois de utilizar os sanitários, tossir, espirrar ou assoar o 
nariz.

•	 Depois de manusear produtos alimentares.

•	 Depois de usar esfregões, panos ou materiais de limpeza.

•	 Depois de fumar.

•	 Depois de recolher lixo e outros resíduos.

•	 Depois de tocar em alimentos não higienizados ou crus.

•	 Sempre que houver interrupção do serviço.

•	 Depois de pegar em dinheiro ou receber pagamentos.

•	 Ao sair do trabalho.

•	 As regras de etiqueta respiratória divulgadas pela DGS 
devem estar afixadas em local visível pelos clientes, em Português 
e Inglês. Colaboradores e clientes devem ser incentivados para 
o respetivo cumprimento. 
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•	 A utilização de equipamentos de proteção individual 
deve seguir as Orientação 019/2020 da DGS “Utilização de 
Equipamentos de Proteção Individual por Pessoas Não Profissionais 
de Saúde”, ou outra que a vier a substituir.

•	 Devem ser adotadas medidas adequadas à proteção individual 
contra riscos de contaminação dos colaboradores e dos clientes, 
designadamente:

•	 Disponibilizar máscaras ou viseira de proteção para utilização 
de todos os colaboradores. Os colaboradores que fazem 
atendimento ao público devem usar, preferencialmente, 
viseiras.

•	 Informar os clientes sobre a obrigatoriedade do uso 
de máscara de proteção ou viseira e impedir a entrada de quem 
não for portador de máscara, exceto quando tal não seja possível 
como, por exemplo, em circunstâncias de prestação de alguns 
serviços de cuidados pessoais.

•	 Disponibilizar obrigatoriamente uma solução antisséptica 
de base alcoólica 70%, 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, numa 
proporção mínima de um dispensador por 100 metros quadrados 
de área.

•	 Disponibilizar, a colaboradores e clientes, toalhetes de papel 
para secagem das mãos nas instalações sanitárias e noutros 
locais onde seja possível a higienização das mãos.

•	 Sempre que possível, devem ser adotados no estabelecimento 
equipamentos de uso não manual (e.g., portas automáticas, 
torneiras com sensores). Quando tal não for possível, devem ser 
afixadas, de forma visível, as normas de utilização recomendadas 
pela DGS.

•	 Devem ser colocadas em local bem visível, nomeadamente na 
entrada da loja e dos sanitários, as recomendações da DGS sobre 
higienização das mãos, etiqueta respiratória e distanciamento social.

•	 Sempre que possível, a disposição de equipamento 
mobiliário, designadamente estantes e vitrines, no interior dos 
estabelecimentos, deve ser reconfigurada por forma a facilitar, na 
circulação, o cumprimento das distâncias mínimas de segurança.

•	 Devem ser removidos os elementos físicos de potencial 
contacto com os clientes que não sejam indispensáveis à atividade 
do estabelecimento.

•	 Quando aplicável, os circuitos das pessoas devem ser 
segregados, utilizando portas separadas para a entrada e saída para 
evitar o cruzamento entre si. Se tal não for possível, devem ser, se 
possível, definidos percursos de entrada e de saída, de modo a 
minimizar o cruzamento de circuitos.

•	 Quando aplicável, a distância de segurança em zonas de pausa 
(refeitórios, sanitários e outras) também deve ser respeitada. 

•	 As portas e janelas do estabelecimento devem ser mantidas 
abertas, para melhor ventilação dos ambientes.

•	 Sempre que possível, deve ser assegurada uma ventilação 
adequada em todos os espaços, para garantir o arejamento natural 
dos locais de trabalho.

•	 Em espaços fechados, as portas ou janelas devem estar abertas 
para manter o ambiente limpo, seco e bem ventilado, ou caso tal 
não seja possível, deve assegurar-se o funcionamento eficaz do 
sistema de ventilação, assim como a sua limpeza e manutenção, 
sendo recomendado:

•	 Manter os locais ventilados (pelo menos 6 renovações de ar 
por hora).
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•	 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. 

•	 O distanciamento social deve ser mantido entre todas as 
pessoas que se encontrem no espaço do estabelecimento, mesmo 
quando não haja clientes. Devem ser eliminados os cumprimentos 
pessoais, como beijos ou apertos de mão, mesmo entre colegas.

•	 O número de clientes em simultâneo dentro da loja deve ser 
limitado. A lotação máxima em instalações fechadas deve ser de 
5 pessoas por cada 100m2.

•	 A entrada de pessoas no interior do estabelecimento deve ser 
controlada por colaborador designado, caso não seja exequível 
a existência de barreira física, para assegurar o distanciamento 
social definido.

•	 No caso de ser expectável a formação de fila de espera no exterior 
da loja, os clientes devem ser alertados para as regras de distanciamento 
social a cumprir, devendo manter uma distância de 2 metros entre si.

•	 Os clientes devem permanecer na loja apenas o tempo 
estritamente necessário à aquisição dos produtos.

•	 Sempre que possível deverão ser colocadas barreiras de acrílico 
nos balcões de atendimento.

•	 Deve ser proibido o consumo de produtos ou alimentos 
no interior da loja. 

•	 Clientes e colaboradores devem ser desencorajados de tocar 
nos produtos e nas diversas superfícies, devendo existir um aviso 
visível neste sentido.

•	 Os clientes devem ser incentivados a utilizar sacos de transporte 
próprios, que poderão ser usados também em substituição dos 
cestos ou carrinhos de compras.

•	 Se a loja disponibilizar cestos ou carrinhos para as compras, 
os clientes devem ser incentivados a limpar as pegas com toalhitas 
desinfetantes, ou outros produtos alternativos, que devem ser 
disponibilizadas no local de recolha dos cestos/carrinhos, bem 
como um recipiente onde estas possam ser colocadas depois 
de utilizadas.

•	 Quando possível, devem ser privilegiadas as formas de 
contacto com clientes, fornecedores e parceiros à distância 
(pedidos de material a fornecedores, orçamentos e marcações 
online para clientes). 

•	 Nos casos em que seja económica e tecnologicamente viável, 
poderá ser interessante avaliar a solução de promoção das compras 
online e instalação de um sistema de “Click and Collect”, que 
permita a recolha das compras digitais no espaço físico da loja em 
poucos minutos.

•	 Deve ser dada indicação às transportadoras, nas operações 
de abastecimento dos estabelecimentos, para aguardarem por 
autorização e respeitarem as indicações que forem definidas 
para descarregar o material. Os colaboradores designados para 
a receção, recolha e encaminhamento de material devem assegurar 
os cuidados de desinfeção dos objetos e higiene das mãos.

•	 Sempre que possível, devem ser eliminados quaisquer 
procedimentos de interação física, como a recolha de assinatura 
de receção da mercadoria, adotando formas alternativas 
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de comunicação (e-mails de confirmação, fotografias de entrega 
ou outros). Nos casos em que tal não seja praticável, deverão ser 
usadas esferográficas próprias do estabelecimento e assegurados 
meios para possibilitar a higienização das mãos no local.

•	 Os veículos ao serviço da empresa devem ser desinfetados, 
designadamente para entrega de mercadorias ou prestação 
de serviços, após cada utilização e de acordo com as instruções 
definidas para o efeito. 
 
 

5. Cuidados específicos relativos aos pagamentos

O momento do pagamento é de particular relevância, tendo 
em conta a possível proximidade entre clientes e entre cliente 
e colaborador. Desta forma:

•	 No local onde se formam filas de pagamentos deve ser efetuada 
a demarcação dos distanciamentos mínimos no chão.

•	 Deve ser evitada a utilização de meios físicos de pagamento, 
inclusive de dinheiro vivo.

•	 Devem ser privilegiados os meios de pagamento eletrónico 
que impliquem apenas a utilização do telemóvel do próprio cliente, 
como MB Way, cartões contactless ou transferência bancária.

•	 As máquinas eletrónicas de pagamento devem ser higienizadas 
após cada uso, bem como as mãos dos colaboradores.

6. Higienização e limpeza dos espaços e superfícies

Os responsáveis pela gestão do estabelecimento devem definir um 
plano de limpeza e higienização das instalações onde são indicadas 
as técnicas de limpeza a adotar. Este plano deve ser afixado em 
local visível pelos colaboradores. No plano deve constar o seguinte:

•	 Deve ser feita a limpeza e desinfeção frequente dos espaços, 
equipamentos, objetos, utensílios e superfícies, designadamente 
instalações sanitárias, espaços de prova, mobiliário, pavimentos, portas 
e maçanetas, cadeiras, expositores, mostradores, ferragens, cabides 
e máquinas dispensadoras, em conformidade com a Orientação 
014/2020 da DGS para limpeza e desinfeção de superfícies em 
estabelecimentos de atendimento ao público ou similares. 

•	 Deve ser feita limpeza e desinfeção dos terminais 
de pagamento automático (TPA) e de outros equipamentos, 
objetos e utensílios em contacto direto com o cliente ou utilizados 
para o seu atendimento, depois de cada utilização ou interação.

•	 Devem ser utilizados detergentes de base desinfetante 
que cumpram os requisitos recomendados pela DGS na sua 
Orientação n.º 014/2020.

•	 Deve ser adotado um sistema de registo da limpeza com 
identificação das pessoas responsáveis e da frequência com 
que é realizada.

•	 Deve ser observado o protocolo recomendado para tratamento 
dos resíduos, em particular no que diz respeito aos equipamentos 
de proteção individual, de acordo com o Despacho n.º 3547-
A/2020, de 22 de março. 
 
 

7. Atendimento prioritário

Para além das regras de atendimento prioritário definidas 
legalmente (Decreto-Lei n.º 58/2016, de 29 de agosto) e das 
disposições em vigor, deve ser privilegiado o atendimento 
prioritário das seguintes categorias de pessoas:

•	 Pessoas idosas acima de 70 anos.

•	 Imunodeprimidos e portadores de doença crónica 
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que, de acordo com as orientações das autoridades de saúde, 
devam ser considerados de risco.

•	 Pessoas com compromisso do sistema imunitário (a fazer 
tratamentos de quimioterapia, tratamentos para doenças auto-
imunes), infeção VIH/sida ou doentes transplantados.

•	 Profissionais de saúde, elementos das forças e serviços 
de segurança, de proteção e socorro, pessoal das forças armadas 
e de prestação de serviços de apoio social. 

 

8. Cuidados específicos de determinados negócios 

Tendo em conta as particularidades de cada negócio, pode ser 
necessário observar regras específicas decorrentes dessa atividade. 
Assim:

•	 Em estabelecimentos que comercializem peças de vestuário, 
acessórios ou calçado:

•	 Deve ser evitada a utilização de provadores e facilitada a 
devolução dos artigos comprados.

•	 Se os provadores estiverem disponíveis, deve ser promovido 
um controlo no acesso a que garanta o cumprimento das 
distâncias mínimas de segurança. Deve, ainda, ser assegurada 
a sua desinfeção após cada utilização, assim como a 
disponibilização de solução antisséptica de base alcoólica 
70% para utilização pelos clientes antes da entrada nos mesmos.

•	 As peças devolvidas ou experimentadas devem ser 
separadas, não devendo ser colocadas novamente em 
exposição antes de decorrido um período superior ao número 
de horas de sobrevivência do vírus, de acordo com o material 
em causa e com informação das autoridades de saúde. 

•	 Deve ser adotado um método de desinfeção regular 
das peças, mesmo que não tenham sido experimentadas.

•	 Em mercearias, frutarias, queijarias, padarias, pastelarias 
e outros estabelecimentos onde se vendam produtos alimentares, 
durante a manipulação dos alimentos os colaboradores:

•	 Devem usar luvas, que devem ser descartadas de acordo 
com as normas indicadas pela DGS após o cada atendimento.

•	 Não devem: falar, tossir, espirrar, comer ou experimentar 
alimentos com as mãos, tocar no corpo, assoar o nariz, mexer 
no cabelo ou pentear-se, tocar em maçanetas ou em objetos 
não necessários à conclusão da tarefa em curso, usar o 
telemóvel ou qualquer outro objeto alheio à atividade, 
usar utensílios e equipamentos sujos e manipular dinheiro.

•	 Nos casos de estabelecimentos com serviço de entregas, 
a prestação do serviço e o transporte de produtos devem ser 
efetuados mediante o respeito das necessárias regras de higiene 
e sanitárias definidas pela DGS: 
 
O estafeta deve lavar as mãos com água e sabão, ou desinfetá-las 
com solução antisséptica de base alcoólica 70% ou com toalhitas 
desinfetantes, sempre que:

•	 Entregar uma encomenda, de preferência antes 
e depois da entrega.

•	 Antes e depois dos pagamentos (se mexer em dinheiro 
ou em cartões).

•	 Várias vezes ao dia, sempre que se justifique.

•	 Deve também desinfetar frequentemente com solução 
antisséptica de base alcoólica 70%, ou com toalhitas 
desinfetantes, o volante do meio de transporte utilizado e o 
telemóvel do estafeta.

•	 Devem ser promovidos, sempre que possível, os pagamentos 
através de meios que não impliquem contacto físico entre o 
estafeta e o cliente. Sempre que seja realizado um pagamento 
através de um Terminal de Pagamento Automático (TPA) móvel 
deverá ser feita a desinfeção do mesmo utilizando toalhitas 
desinfetantes.
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•	 Deve ser assegurada a disponibilidade de frascos de solução 
antisséptica de base alcoólica 70% e toalhitas para desinfeção 
das mãos para todos os estafetas.

•	 Deve ser assegurada a limpeza frequente dos acessórios 
e das viaturas utilizadas para o transporte das encomendas. 

•	 Devem ser afixados nos pontos de recolha das encomendas 
cartazes ou folhetos promovendo as boas práticas e as 
orientações da DGS.

 
 
9. Livro de reclamações

No que respeita à disponibilização do livro de reclamações físico 
quando solicitado pelo consumidor, são recomendados 
os seguintes procedimentos:

•	 O estabelecimento/operador económico deve informar 
o consumidor de que a reclamação pode ser submetida através 
da plataforma online www.livroreclamacoes.pt. 
Caso o estabelecimento/operador económico ainda não se tenha 
registado na plataforma do livro de reclamações eletrónico, deverá 
fazê-lo com urgência, de forma a permitir que os consumidores 
possam apresentar reclamações por esse canal. Em caso de dúvida 
quanto ao registo na plataforma deverão contactar a linha de 
atendimento da Direção-Geral do Consumidor através 21 799 80 10. 

•	 Apesar de, na presente conjuntura, se encontrar suspensa a 
obrigatoriedade de apresentação do livro de reclamações no formato 
físico, quando permitida a sua disponibilização, caso o consumidor 
prefira apresentar a sua reclamação neste formato, o operador 
económico deve informá-lo de que, antes de efetuar a reclamação, 
deve desinfetar as mãos ou colocar luvas para o efeito e assegurar-se 
de que a higienização é efetuada antes e após a colocação das 
mesmas; após o preenchimento da folha de reclamação, 
o estabelecimento/operador económico deve entregar o duplicado 
ao reclamante, o qual deve desinfetar as mãos novamente.

10. Exceções à adoção das normas e recomendações

A natureza vulnerável da maior parte do tecido comercial da 
Cidade pode pôr em causa a adoção, na totalidade, destas normas 
e recomendações. Será de prever a possibilidade de exceções 
ou a adaptação a casos particulares. Para este tipo de situações 
excecionais os esclarecimentos deverão ser solicitados aos canais 
definidos para o efeito.




