
FORMAÇÃO ONLINE

IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLOS E 

DIRETRIZES PERANTE A SITUAÇÃO 

DE COVID-19

SETOR AGROALIMENTAR



1. Apresentação do projeto CRECEER.

2. Introdução

3. Diretrizes e recomendações

4. Protocolos e Exemplos práticos no setor agroalimentar.

5. Certificados e selos de qualidade relacionados com COVID-19

ÍNDICE



1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO CRECEER



2. INTRODUÇÃO

▪ Impacto sanitário

▪ Impacto social 

▪ Impacto económico

▪ Evolução SETOR AGROALIMENTAR: CONSIDERAÇÃO DE 
ATIVIDADE ESSENCIAL E MANUTENÇÃO DA 

ATIVIDADE

IMPORTÂNCIA DO SETOR AGROALIMENTAR NA CRISE DO COVID-19



2. INTRODUÇÃO



2. INTRODUÇÃO

• Gestão de risco: 
• Acidente: Evento casual que altera a ordem regular das coisas. Evento 

ou ação que involuntariamente resulta em danos para as pessoas ou 
coisas.

• Segurança: 
• 1.- Ausência de perigo ou risco.

• 2.- Sensação de total confiança que se tem em algo ou alguém.



2. INTRODUÇÃO

• Identificação de perigos

• Agravantes

• Situação de risco

• Nível de risco

• Medidas preventivas



2. INTRODUÇÃO
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2. INTRODUCCIÓN



3. DIRETIZES E PROTOCOLOS A IMPLEMENTAR



3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

➢MEDIDAS GERAIS OFICIAIS

➢ANTES DE ABRIR

➢DURANTE A ABERTURA

➢DEPOIS DO ENCERRAMENTO



3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

1. Pessoal de turno

2. Visitas

3. Operações de Limpeza e Desinfeção 

4. Prevenção da contaminação cruzada

5. Plano de Controlo 

6. Possíveis alterações nos produtos 

SITUAÇÕES DE RISCO ESPECÍFICAS SETOR AGROALIMENTAR



3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

MEDIDAS GERAIS



MANTER A DISTÂNCIA DE 
SEGURANÇA   1,5m - 2m

Manter sempre a distância mínima de 1,5 a 2 m entre operários,

especialmente nos postos de trabalho. Se for necessário, reorganizar as

posições de trabalho seguindo este critério de distância mínima.

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

MEDIDAS GERAIS



USO CORRETO DA 

MÁSCARA
Mude de máscara assim que esteja húmida e não reutilize as máscaras de

utilização única. Para retirar a máscara: tire por trás (não toque na parte

dianteira da máscara); deite-a imediatamente num recipiente fechado; O tipo

de máscaras para os trabalhadores deverão ser as que indique o serviço de

prevenção da empresa para cada posto de trabalho.

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

MEDIDAS GERAIS



LAVAGEM ADEQUADA DE 

MÃOS E DE FORMA 

FREQUENTE
A correta higiene das mãos é uma medida essencial para a prevenção em todas as

infeções, inclusive as provocadas pelo coronavírus.

Devem-se lavar, depois de espirrar ou tocar no nariz; depois de contacto com

alguém que espirra ou tosse; depois de usar a casa de banho, o transporte público

ou tocar em superfícies sujas; antes de comer.

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

MEDIDAS GERAIS



3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

ANTES DE ABRIR



DESINFEÇÃO DO ESTABELECIMENTO

• Estabelecer um Plano de Limpeza e desinfeção com agentes desinfetantes

adequados: solução de água e lixívia; produto hidroalcoólico; outros

sistemas de desinfeção. Estabelecer a Revisão da verificação das operações

de limpeza.

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

ANTES DE ABRIR



REGISTO E DECLARAÇÃO RESPONSÁVEL 

DE TODO O PESSOAL

• Deve-se fornecer às autoridades sanitárias a informação disponível para a

rastreabilidade de contatos: identificação e dados de contato das pessoas

potencialmente afetadas.

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES
ANTES DE ABRIR



FORMAÇÃO PARA OS TRABALHADORES 

SOBRE OS PROTOCOLOS A SEGUIR E 

NOVOS COMPORTAMENTOS

• Fazer uma ação formativa de atualização de práticas higiénicas. Dar

especial ênfase ao procedimento de lavagem de mãos já que isto é de

grande importância para evitar possíveis contágios.

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

ANTES DE ABRIR



COLOCAÇÃO DE INFORMAÇÃO, 

CARTELARIA E DESINFETANTES PARA 

OS CLIENTES/PESSOAL

• Difundir orientações de higiene com informação completa, clara e inteligível

sobre as normas de higiene a utilizar no posto de trabalho, antes, durante e

depois do mesmo, que pode estar apoiado na sinalética. Colocar

dispensadores de gel hidroalcoólico à entrada da instalação e pelo menos

um em cada área.

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

ANTES DE ABRIR



CALCULO DE CAPACIDADE E 

DISTRIBUIÇÃO DOS ESPAÇOS

• Estabelecer a capacidade permitida, que deve estar exposto (número

máximo de trabalhadores que podem estar no interior do estabelecimento

de acordo com a legislação sobre a COVID-19). A distância interpessoal de

pelo menos 1,5 metros deve ser mantida e a utilização da máscara deve ser

obrigatória se tal não for possível.

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

ANTES DE ABRIR



3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

DURANTE A ABERTURA



REGISTO DOS TRABALHADORES/CLIENTES SE 

FOR NECESSÁRIO E INFORMAÇÃO DAS 

NOVAS CONDIÇÕES DO ESTABELECIMENTO

• Identificação e dados de contato de todos os trabalhadores, deve-se registar e

informar todos os trabalhadores e possíveis clientes externos das medidas ao

entrar

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

DURANTE A ABERTURA



REVISÃO DA CARTELARIA E O 

FORNECIMENTO DE DESINFETANTES

• Atualizar a informação sobre as orientações a seguir e as medidas a tomar,

segundo a normativa vigente. Repor sempre os desinfetantes (nunca devem

estar vazios), para isso devem ser revistos a miúde.

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

DURANTE A ABERTURA



MEDIDAS PARA A MANUTENÇÃO DA 

DISTÂNCIA DE SEGURANÇA

• Informar mediante cartazes e sinalização da distância de segurança; a

disposição dos postos de trabalho, a organização da circulação de pessoas e

a distribuição de espaços (mobiliário, estantes, halls, etc.).

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

DURANTE A ABERTURA



MEDIDAS HIGIÉNICAS DURANTE O 

TRABALHO

• Intensificar a limpeza do posto de trabalho, desinfeção adequada das mãos,…

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

DURANTE A ABERTURA



3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

DEPOIS DO ENCERRAMENTO



LIMPEZA E DESINFEÇÃO DO 

ESTABELECIMENTO

• Limpeza e desinfeção com agentes desinfetantes adequados: solução

de água e lixívia; produto hidroalcoólico; outros sistemas de

desinfeção. Revisão da verificação das operações de limpeza.

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

DEPOIS DO ENCERRAMENTO



REPOSIÇÃO DOS DESINFETANTES

• Repor sempre os desinfetantes (nunca devem estar vazios), para isso

devem ser revistos a miúde.

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

DEPOIS DO ENCERRAMENTO



SALVAGUARDA DOS DADOS

• Informação disponível para a rastreabilidade de contatos por

parte das autoridades sanitárias.

3. DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES

DEPOIS DO ENCERRAMENTO



4. PROTOCOLOS E EXEMPLOS PRÁTICOS.



• Receção de clientes e visitas.

As visitas serão recebidas com marcação prévia e serão reduzidos os encontros presenciais ao

mínimo necessário.

A sala de reuniões deverá ser desinfetada despois do seu uso e se disponibilizará gel

desinfetante de mãos e com a devida ventilação do espaço.

Deverá ser mantido um controlo e registo das reuniões celebradas e dos assistentes com

horário de começo e fim.

Será potenciada a ventilação direta das instalações, sempre que seja possível de forma

natural. Evitar os sistemas de ventilação fechados, sistemas de ar condicionado sem filtros

EPA.

4. EXEMPLOS PRÁTICOS



• No posto da linha de montagem da indústria agroalimentar

Todos os trabalhadores deverão contar com máscaras do tipo FPP2 e luvas, além de usar luvas,

deverá ser potenciada a desinfeção de mãos com desinfetante, embora tenham as luvas

colocadas.

A manipulação dos produtos deverá ser a mínima possível.

Será feita uma verificação na receção dos produtos e não será mantido qualquer contacto

direto com o pessoal externo.

Serão aumentadas as pausas para promover as ações de limpeza, desinfeção, ventilação da

sala e higiene das mãos

4. EXEMPLOS PRÁTICOS



• No encerramento

Os trabalhadores não deverão deixar a roupa de trabalho no cacifo, esta deverá ser lavada a

cada jornada.

A saída e a utilização de banheiros e vestiários deverá ser escalonado sem contacto próximo

com colegas ou outro pessoal.

Todas as áreas de trabalho devem ser ventiladas durante o maior tempo possível e será

efetuada um registo à limpeza das instalações.

No caso de utilização de produtos desinfetantes, estes deverão ser os indicados pelos

fabricantes dos dispositivos ou das máquinas a limpar, garantindo que os produtos utilizados

não são prejudiciais a esses itens.

4. EXEMPLOS PRÁTICOS



4. EXEMPLOS PRÁTICOS

• DESINFEÇÃO DO ESTABELECIMENTO

✓ Deverá ser realizada uma limpeza completa de cada posto de trabalho e dependências a

cada mudança de turno. Isto quer dizer que se há um turno de manhã e tarde deveremos

realizar, pelo menos, duas limpezas por dia.

✓ Uma vez realizada a limpeza convencional deve-se desinfetar com produtos adequados, o

mais habitual e simples é a diluição de água e lixívia numa proporção 1/50 o que é

semelhante a duas colheres de sopa por cada litro de água.

✓ Convém seguir as instruções toxicológicas dos produtos a utilizar.



4. EXEMPLOS PRÁTICOS

• REGISTO E DECLARAÇÃO RESPONSÁVEL DE TODO O PESSOAL

✓ Deve estar disponível um registo de informação dos trabalhadores e de todas as pessoas

que frequentam o estabelecimento ou do local de trabalho.

✓ Uma declaração responsável será feita por trabalhadores que não irão ao local de trabalho

por suspeita de contágio, se algum colega de trabalho tiver sido positivo ou se estiver à

espera do resultado da análise do COVID.



4. EJEMPLOS PRÁCTICOS

• FORMAÇÃO PARA OS TRABALHADORES NOS PROTOCOLOS A SEGUIR E NOVOS
COMPORTAMENTOS

✓ Será necessário informar aos trabalhadores dos procedimentos a seguir e das

decisões tomadas pela direção da empresa.

✓ A formação será dada de forma presencial, on-line ou com informação entregue

ao trabalhador



4. EJEMPLOS PRÁCTICOS

• COLOCACIÓN DE INFORMACIÓN, CARTELERÍA Y DESINFECTANTES PARA LOS
CLIENTES/PERSONAL

- Se dispondrá en todas las entradas y salas de trabajo de gel hidro-alcoholico para
la desinfección de manos, acompañado de cartelería que sirva de recordatorio.

- En todos los baños se colocará un dispensador de jabón y toallitas de papel
secante para la limpieza de las manos, acompañado de cartelería recordatoria.

- Existirá una persona responsable de la reposición de gel hidroalcoholico y jabón
en los dispensadores.



4. EJEMPLOS PRÁCTICOS

• CALCULO DE AFOROS Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS

- Se dede disponer de la capacidad real de la instalación en las zonas comunes. Este
aforo se reducirá en función de las indicaciones sanitarias de cada momento pero
siempre primando (en la medida de lo posible) la distancia de seguridad de 1,5
metros.

- Se debe poner a la entrada de cada estancia, aseos y zonas comunes el aforo
máximo permitido mediante cartelería.



4. EXEMPLOS PRÁTICOS

• NOMEAÇÃO DE UM RESPONSÁVEL COVID

- Deverá nomear-se uma pessoa encarregada de qualquer questão
relacionada con o COVID. Dependendo do volume da empresa,
esta pessoa será a mesma encarregada da prevenção ou outra
pessoa distinta.

- Revisão de dispensadores de gel e cartelaria

- Revisão do cumprimento das normas

- Revisão da normativa a aplicar em cada momento, etc…



4. EXEMPLOS PRÁTICOS

• O que fazer no 
caso de haver
um caso positivo 
no trabajo?



5. CERTIFICADOS E SELOS DE QUALIDADE 
RELACIONADOS COM COVID-19

• PROTOCOLO FRENTE AL COVID-19

As instalações e serviços que se submetam à auditoria de AENOR terão a segurança de estar a
aplicar protocolos adequados e, além do mais, poderão demonstrar aos clientes, empregados e
público em geral, o seu compromisso para evitar a propagação da COVID-19.

• CERTIFICAÇÃO COVID CLEAN

Neste âmbito, a EIC em Portugal em parceria com a Verycer em Espanha, desenvolveram um 
protocolo baseado na avaliação de riscos e utilização de boas práticas, em que o objetivo é o 
cumprimento das medidas e recomendações da DGS (Direção Geral da Saúde), OMS (Organização 
Mundial da Saúde) e ACT (Autoridade para as Condições de Trabalho): 

• Avaliar riscos e minimizá-los de acordo com as melhores regras de boas praticas; 

• Proteger colaboradores e utilizadores; 

• Demonstrar o compromisso da organização em vencer a pandemia; 

• Evidenciar que estamos a lutar pelo nosso futuro comum.

EXISTEM OUTRAS EMPRESAS OU CERTIFICADORAS QUE EMITEM SELOS PRIVADOS COMO ESTE.
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6. CONCLUSÕES

NOVA SITUAÇÃO
Estratégias:
- Digitalização
- Amplitude de espaços de trabalho
- Consolidar as medidas de segurança e
higiene.



“O futuro depende do 
que faças hoje”

Gandhi


