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MANUAL DE BOAS
PRÁTICAS COVID-19
para o setor do Turismo nos Açores

CAPÍTULO 6.
AGÊNCIAS DE VIAGENS, EXCURSÕES
E PROFISSIONAIS DE INFORMAÇÃO
TURÍSTICA

6.1 MEDIDAS DE GESTÃO GERAIS
• P
 lano de contingência interno escrito e operacional (circular normativa DRS/
CNORM/2020/11 de 28 de Fevereiro e circular Informativa nº 37, de 03 de
maio de 2020);
• I mplementar métodos de atendimento que permitam gerir fluxos e evitar
aglomerados de clientes;
• P
 rivilegiar os canais digitais e meios eletrónicos para publicitar os programas e serviços de viagem, bem como para a distribuição de informação aos
clientes;
• F
 ornecer aos clientes todas as informações sobre as orientações emitidas
pelas autoridades de saúde locais em vigor no destino, e relativas a todos os
serviços contratados pelo cliente (alojamento, transporte, atividades, etc.);
• A
 cautelar que os parceiros envolvidos nos seus programas de viagem têm
conhecimento e cumprem com as orientações de higienização e segurança
emitidas pelas autoridades de saúde locais (transportes; Guias-Intérpretes,
restaurantes, etc.);
• A
 ssegurar stock de equipamentos de proteção individual para os colaboradores e staff;
• A
 ssegurar stock de materiais de limpeza de uso único, sobretudo panos de
limpeza e toalhetes de limpeza humedecidos em desinfetante, lixívia ou álcool a 70º.

• N
 as agências com instalações físicas com atendimento ao público de forma
continuada, a indumentária de trabalho dos colaboradores deve ser exclusiva para o local de trabalho, e deve ser mudada diariamente. A roupa deve
ser colocada num saco fechado, que só deverá ser aberto imediatamente
antes da colocação na máquina de lavar roupa. O saco deve ser colocado no
lixo (ou lavado), e o vestuário deve ser lavado com um programa de pré-lavagem + lavagem a temperatura de 60 a 90ºC, seguido de um ciclo de desinfeção química, também em máquina;
• P
 romover formação e treino a todos os colaboradores das diversas áreas da
empresa sobre a COVID-19, e como cumprir as precauções básicas de prevenção e controlo de infeção;
• P
 rivilegiar e incentivar o pré-pagamento, ou meios de pagamento automático, de preferência “contactless” dos serviços contratados;

6.2 INSTALAÇÕES FÍSICAS
• A
 ssegurar o distanciamento físico mínimo de 2 metros entre postos de trabalho e evitar que estejam sentados frente a frente. Se não for possível, colocar
barreira física entre colaboradores;
• N
 o ato do atendimento assegurar que existe distanciamento físico mínimo
de 2 metros entre colaboradores e clientes. Se tal não for possível, colocar
barreira física entre ambos (ex.: barreira de acrílico);
• L imitar o número de pessoas no interior das instalações, de modo a garantir
o distanciamento de 2 metros entre pessoas que não façam parte da mesma
família;
• D
 efinir fluxos de entrada, saída e circulação nas instalações (preferencialmente de sentido único), devidamente sinalizados (ex.: marcação no chão),
salvaguardando sempre os 2 metros de distância entre os clientes;
• U
 so de máscara obrigatório nas instalações. Para não se rejeitarem clientes
que não tenham máscara, poderá ser equacionada a disponibilização de máscaras no estabelecimento;
• P
 referencialmente evitar zonas de espera com lugares sentados, privilegiando a espera fora do estabelecimento. Se tal não for possível, assegurar que os
lugares sentados respeitam o distanciamento físico entre cadeiras de 2 metros;
• C
 olocar solução antisséptica de base alcoólica (SABA) em locais de passagem
frequente e zonas de espera, e incentivar o seu uso (ex.: através de afixação
de pósteres informativos);
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• A
 ssegurar a limpeza dos Terminais de Pagamento Automático (TPA) na presença do cliente;
• A
 ssegurar uma boa ventilação e renovação frequente de ar através da abertura de portas e janelas;
• U
 so de ar condicionado, deve ser feito em modo de extração e nunca em
modo de recirculação do ar;
• D
 efinir um reforço do plano de limpeza e higienização das instalações (de
acordo com a circular informativa CINF/2020/20 de 23 de Março);
• A
 limpeza húmida é sempre preferível à limpeza a seco, uma vez que esta
última põe em movimento no ar as gotículas. São admissíveis aspiradores a
seco com filtros HEPA ou aspiradores com reservatório de água, desde que
a água seja substituída e o reservatório lavado entre cada uma das áreas a
aspirar;
• A
 ssegurar que o pessoal encarregado da limpeza está protegido com EPI’s
(máscara, luvas, óculos; avental, etc.);
• D
 esinfetar, pelo menos duas vezes ao dia, e com recurso a agentes adequados definidos na circular DRS/CINF/2020/20 todas as zonas comuns (ex.:
chão, zonas de atendimento, balcões, gabinetes de atendimento, áreas de
espera, etc.);
• D
 esinfetar com mais regularidade os equipamentos e as superfícies onde
todos tocam frequentemente (ex.: puxadores de portas; teclados do computador, telefones, corrimãos, etc.);
• A
 ssegurar a existência de contentor de resíduos com abertura não manual
e saco plástico;

• A
 fixar cartazes exemplificativos dos procedimentos de etiqueta respiratória
e higienização das mãos em locais visíveis, e em vários idiomas;
• I mplementar medidas que assegurem distanciamento físico de 2 metros nos
refeitórios/ copa (ex. alterar disposição de mesas e cadeiras), bem como minimizem aglomeração de funcionários (ex.: horários de refeição escalonadas);
• G
 arantir que as instalações sanitárias são usadas por uma única pessoa de
cada vez, e que existem meios de desinfeção entre usos, à disposição dos
próprios clientes;
• A
 s instalações sanitárias devem ser lavadas e desinfetadas, preferencialmente, com produto que contenha na composição detergente e desinfetante, porque é de mais fácil aplicação e desinfeção. A frequência de limpeza
deve ser, no mínimo, 2 vezes ao dia;

6.3 VEÍCULOS, EXCURSÕES E
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
• L impeza e desinfeção dos veículos entre passageiros distintos, em especial
as superfícies de toque frequente (ex.: puxadores de porta, encostos de cabeça, vidros, etc.);
• U
 tilização obrigatória de máscaras por todos os ocupantes do veículo e implementar procedimentos que garantam o distanciamento físico entre condutor e passageiros;
• Aplicar as seguintes normas de lotação do veículo:
> 2
 /3 dos lugares em veículos com lotação até 9 lugares, exceto se forem de uma mesma família. O lugar ao lado do motorista não pode ser
ocupado por clientes, exceto se houver barreira física separadora para o
condutor;
> e
 m veículos com bancos laterais (ex.: jipes) evitar que os passageiros se
sentem frente a frente, exceto quando pertençam à mesma família;
> v eículos com mais de 9 lugares: 2/3 da lotação;
• T
 er disponível para os clientes solução antisséptica de base alcoólica (SABA)
em todas as viaturas e incentivar o seu uso sempre que entram na viatura;
• A
 s informações sobre procedimentos de comportamento seguro, bem como
sobre o equipamento de proteção necessário para os passageiros, devem
ser afixadas de forma bem visível e em vários idiomas;

• D
 urante os trajetos promover a renovação de ar dentro dos veículos, através da
abertura de janelas, ou uso de ar condicionado sem ser em circuito fechado;
• A
 s operações de carga e descarga, entrada e saída do veículo devem ser organizadas de forma a salvaguardar o distanciamento físico de 2 metros entre
passageiros, e minimizar qualquer contacto físico entre profissionais e clientes;
• E
 m atividades desenvolvidas em espaços fechados devem ser respeitadas as
lotações máximas aplicáveis a esses espaços;
• E
 m programas de grupos, fragmentar as atividades em grupos mais pequenos
e estabelecer horários diferenciados, por forma a reduzir o número de participantes em simultâneo;
• E
 vitar o recurso a “meeting points”, privilegiando, sempre que possível, a recolha dos clientes porta-a-porta (ex.: transferes);
• A
 entidade deverá informar os prestadores de serviço subcontratados sobre as
medidas e protocolos que a empresa implementou para atividades complementares (ex.: excursões de autocarro, visitas a pé, etc.) e solicitar que sejam
transmitidas aos clientes;
• A
 entidade deve solicitar que os prestadores de serviço subcontratados (ex.:
tradutores, Guias-Intérpretes, monitores, etc.) zelem pelas normas de higiene e
segurança definidas para a atividade, nomeadamente o distanciamento físico
entre participantes, lotação máxima do meio de transporte, regras de uso de
EPI’s (quando aplicáveis) e regras de higienização das mãos;
• P
 ara evitar o uso de dinheiro, a entidade deve adotar medidas de gestão que
isentem os guias-intérpretes e, ou outros prestadores de serviço subcontratados de realizar pagamentos ou cobranças a fornecedores e clientes;

6.4 GUIAS-INTÉRPRETES
E OUTROS PROFISSIONAIS
DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA
• F
 azer auto-monitorização de sintomas. Em caso de confirmação ou mesmo
suspeita, o profissional deve abster-se de prestar o serviço. Em caso de tosse, febre ou dificuldade respiratória deve contactar a Linha de Saúde Açores
e seguir as orientações dos profissionais.
• A
 indumentária usada no trabalho deve ser mudada diariamente. A roupa
deve ser colocada num saco fechado, que só deverá ser aberto imediatamente antes da colocação na máquina de lavar roupa. O saco deve ser imediatamente colocado no lixo (ou lavado), e o vestuário deve ser lavado com
um programa de pré-lavagem + lavagem a temperatura de 60 a 90ºC, seguido de um ciclo de desinfeção química, também em máquina;
• Z
 elar pelo cumprimento das orientações de higiene e segurança emitidas
pela Autoridade de Saúde Regional, nomeadamente o distanciamento físico
entre participantes, lotações máximas dos meios de transporte e estabelecimentos, regras de uso de EPI’s (quando aplicáveis) e regras de higienização
das mãos;
• P
 rivilegiar o uso de equipamentos de trabalho pessoais (ex.: walkie-talkies,
áudio-guias, telefones, microfones, etc.) e evitar a partilha destes com outros profissionais. Se por imperativo operacional tiver que o fazer, os equipamentos devem ser desinfetados entre cada utilizador;

• A
 dotar procedimentos e comportamentos que permitam reduzir, ou até evitar
o contacto físico com os clientes e outros profissionais (ex.: Formas de saudação e despedida à distância; processos de carga, descarga de bagagem, subida e descida de clientes dos meios de transporte deve, se possível, ser feita de
forma autónoma, etc.);
• Sempre que possível, os briefings com os clientes devem ser realizados no exterior, ou em espaços bem ventilados, respeitando sempre o distanciamento
físico de 2 metros entre os presentes;
• C
 oordenar horários e percursos com outros profissionais de informação turística, de forma a evitar aglomerados de pessoas nas visitas simultâneas;
• P
 rivilegiar, sempre que possível, percursos de visita de sentido único e considerar várias opções de itinerários que permitam evitar aglomerados de pessoas;
• A distância física de 2 metros entre pessoas deve ser sempre respeitada em
todas as visitas e percursos;
• E
 vitar distribuir materiais impressos pelos clientes (ex.: mapas, brochuras, postais, fotografias, etc.);
• C
 oordenar procedimentos com outros prestadores de serviço que estejam envolvidos na atividade (ex.: restaurantes, museus, centros interpretativos, etc.),
por forma a evitar aglomerações à chegada dos grupos;
• O Profissional de Informação Turística que, no exercício das suas funções, seja
simultaneamente condutor (Condutor-Guia), pode dispensar o uso de máscara apenas se o veículo tiver barreira física entre condutor e clientes;
• Em trajetos dentro de autocarro, o Profissional de Informação Turística no
exercício das suas funções pode dispensar o uso de máscara apenas se o veículo tiver barreira física entre si e o condutor, e os clientes;

