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Sardinha do Bairro – Protocolo Interno 

Empresa de Animação Turística RNAAT 812/2015 

Versão Maio 2020 

 

Introdução 

O Protocolo Interno da Sardinha do Bairro é um instrumento obrigatório e essencial e 

foi elaborado seguindo as diretrizes da Direção Geral de Saúde e do Turismo de 

Portugal, no âmbito do selo “Clean & Safe”, ao qual aderimos logo desde o seu 

lançamento. 

 

1. PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO 

1.1  INFORMAÇÃO 

• Todos os clientes são informados da existência e da possibilidade de 

consultarem o Protocolo Interno da empresa e as Medidas Gerais de 

prevenção e controlo de infeção relativamente ao surto por coronavírus 

COVID-19. 

• A informação – como podem aceder ao Protocolo Interno e às Medidas 

Gerais – será prestada aos clientes pelos guias e estará também afixada nos 

veículos da empresa.  

 

1.2  PLANO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFEÇÃO 
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1.2.1 Higienização ou desinfeção dos veículos (VANs e tuk tuks) diariamente 

ou a cada novo grupo de utilizadores: 

 

• Antes de sair da garagem, os veículos serão alvo de desinfeção geral 

com produtos apropriados, onde será dada especial atenção à limpeza 

de superfícies e objetos de maior utilização comum, tais como 

puxadores de portas e janelas, cintos e pegas de segurança. 

• Após a conclusão de um passeio, o veículo será novamente alvo de 

desinfeção similar por parte do guia. 

• No final do dia de trabalho, o veículo será alvo de nova limpeza e 

desinfeção, ficando assim higienizado nas instalações da empresa. 

• As ações de limpeza e desinfeção serão repetidas diariamente até 

ordem em contrário. 

• Cada guia deverá, sempre que possível, utilizar o mesmo veículo. 

• Não deverão ser deixados utensílios de uso pessoal ou outros objetos 

similares no veículo após a sua utilização. 

• A renovação de ar nos veículos da empresa será efetuada 

regularmente através da abertura de portas e janelas. 

• No caso específico dos tuk tuks, deverão ser usados com as capas 

abertas, garantindo a renovação permanente do ar no seu interior. 

Caso exista a necessidade de fechar as capas – apenas se as condições 

climatéricas o obrigarem –, será promovida a ventilação do espaço 

interior do tuk tuk logo após o final do passeio. 

 

1.2.2 Higienização ou desinfeção dos espaços fechados, nomeadamente 

arrecadação comum, que apresenta dimensões reduzidas. 

• A sua utilização será feita de forma faseada por um elemento de cada 

vez. 

• Estarão disponíveis luvas junto à entrada, que deverão ser colocadas 

antes da utilização de qualquer produto ou objeto.  

• Após a realização das tarefas, as luvas deverão ser depositadas num 

caixote do lixo existente junto à entrada da arrecadação. 

 

1.3  PARA OS COLABORADORES (GUIAS) 
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1.3.1 Formação 

• Formação específica para todos os colaboradores/guias sobre: 

o Divulgação e disponibilização do Protocolo Interno relativo ao 

surto de coronavírus COVID-19.  

o Como cumprir as precauções básicas de prevenção e controlo de 

infeção relativamente ao surto de coronavírus COVID-19, incluindo 

os procedimentos: 

• higienização das mãos: lavar as mãos frequentemente com 

água e sabão, durante pelo menos 20 segundos ou usar 

desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70º de álcool, 

cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até 

ficarem secas. 

• Etiqueta respiratória: tossir ou espirrar para o antebraço fletido 

ou usar lenço de papel, que depois deve ser imediatamente 

deitado ao lixo; higienizar as mãos sempre após tossir ou 

espirrar e depois de se assoar; evitar tocar nos olhos, nariz e 

boca com as mãos. 

• Conduta social: alterar a frequência e a forma de contacto 

entre os trabalhadores e entre estes e os clientes, evitando o 

contacto próximo, apertos de mão, beijos, postos de trabalho 

partilhados, partilha de comida, utensílios, copos e toalhas. 

o Como cumprir a automonitorização diária para avaliação da febre, 

verificação de tosse ou dificuldade em respirar. 

o Como cumprir as orientações da Direção-Geral da Saúde para 

limpeza de superfícies e tratamento de roupa. 

• As ações de formação terão o intuito de divulgar e estabelecer a 

execução de comportamentos individuais, coletivos e sociais nos 

elementos da equipa. 

• As datas e locais das formações serão comunicados atempadamente e 

têm caracter obrigatório. 

 

1.3.2 Equipamento de proteção individual (EPI) 

• O equipamento de proteção individual é de uso obrigatório por todos 

os guias perante a presença de clientes e em contacto com os colegas. 
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• Cada guia terá o seu equipamento de proteção individual (máscara 

e/ou viseira), não devendo nunca deixá-lo(s) no veículo após o fim do 

dia de trabalho.  

1.3.3 Designação dos responsáveis 

• Mário Faria, gerente da Sardinha do Bairro, será o responsável pelo 

cumprimento das regras de prevenção/atuação e por acionar os 

procedimentos em caso de suspeita de infeção (prestar-lhe a 

assistência necessária e contactar o serviço nacional de saúde). Em caso 

de ausência de Mário Faria, ele próprio designará um substituto.  

1.3.4 Conduta 

• Automonitorização diária para avaliação da febre, existência de tosse 

ou dificuldade em respirar – cada guia deverá medir a sua febre pela 

manhã e assim que suspeite de eventual infeção. 

• Os guias devem cumprimentar-se entre si e aos clientes mantendo a 
distância social de segurança e evitando contactos físicos, como 
abraços, apertos de mão ou beijos. 
 

1.3.5 Stock de materiais de limpeza e higienização 

• Existência de stock, na garagem e em cada veículo (tuk tuks e VANs) de 

materiais de limpeza de uso único proporcional às dimensões do serviço 

prestado, incluindo toalhetes de limpeza de uso único humedecidos em 

desinfetante, lixívia e álcool a 70º. 

 

1.4  PARA OS CLIENTES 

1.4.1 Equipamento de proteção individual (EPI) 

• Disponibilização de máscaras e em número suficiente, tendo em conta 

a capacidade máxima dos grupos; 

• Fornecimento de higienizadores de mãos à base de álcool, sempre que 

se justifique, aos participantes nos passeios/atividades; 

1.4.2 Conduta 

• Nos passeios de tuk tuk, o uso de máscara e/ou viseira é sempre 

opcional para os clientes. Nas VANs, é opcional caso os participantes 

pertençam todos ao mesmo agregado familiar. 
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1.5  PARA A ORGANIZAÇÃO 

• De acordo com o estabelecido na Resolução do Conselho de Ministros 

nº40-A/2020, de 29 de maio, “na Região Metropolitana de Lisboa, 

veículos com lotação superior a 5 pessoas apenas podem circular com 

dois terços da capacidade, salvo se todos os ocupantes integrarem o 

mesmo agregado familiar”.  

• Esta norma aplica-se apenas para as tours partilhadas, uma vez que 

nas tours privadas consideram-se todos os ocupantes, por virem 

juntos, como “integrantes do mesmo agregado familiar”. 

• Manutenção da distância social de segurança entre os participantes 

nos passeios, de acordo com as recomendações da Direção-Geral da 

Saúde. 

• Os parceiros envolvidos nas atividades comprometem-se a cumprir os 

protocolos internos de higienização e segurança. 

 

2. PROCEDIMENTOS EM CASO DE SUSPEITA DE INFEÇÃO 

 

2.1 PLANO DE ATUAÇÃO 

O colaborador responsável (Mário Faria) deverá garantir o isolamento do 

suspeito de infeção, prestar a assistência necessária e contactar o Serviço 

Nacional de Saúde. 

Mário Faria 917 77 44 92 

Linha Saúde 24 808 24 24 24  

Autoridade para as Condições do Trabalho 300 069 300 

 

• Os resíduos produzidos pelos suspeitos de infeção devem ser armazenados 

em saco de plástico que, após fechado, deve ser segregado e enviado para 

operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco 

biológico. 

  

A gerência da Sardinha do Bairro, 

Mário Faria 

 

tel:808242424
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