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CCP assina Protocolo com DGS e lança Manual de Boas Práticas 

No passado dia 02 de Maio a CCP - Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, re-
presentada pelo seu Presidente, João Vieira Lopes, assinou um protocolo de cooperação 
para os setores do comércio e serviços, com a Direção Geral de Saúde (DGS), representada 
pela sua Diretora-Geral, Graça Freitas, através do qual as duas entidades se comprometem 
a cooperar na elaboração, divulgação e aplicação de recomendações de saúde, higiene e 
segurança adequadas ao combate à pandemia de Covid-19.

Com o levantamento progressivo das medidas de confinamento, a gradual retoma da 
actividade económica a que neste momento assistimos e para que a mesma se mantenha 
conforme a calendarização estabelecida sem que haja avanços e recuos, torna-se impres-
cindível adoptar e implementar todas as medidas recomendadas pela Organização Mundial 
de Saúde, pela Direção-Geral da Saúde e pelas demais autoridades competentes.

Além disso, torna-se também fundamental a adoção de instrumentos de autorre-
gulação adicional ao cumprimento de todas as normas e disposições vigentes. Neste 
sentido, a CCP preparou um manual, o Guia de Boas Práticas para os Setores do Co-
mércio e Serviços, validado pela DGS no âmbito do protocolo assinado, que contém 
medidas gerais, de informação, comunicação e prevenção, e medidas aplicáveis aos 
estabelecimentos abertos ao público que visam minimizar o risco de contágio do Co-
vid-19. 

A adopção deste Guia torna-se um “instrumento de autorregulação adicional ao cum-
primento de normas e disposições vigentes, que tem por objetivo orientar a atuação 

 

EM TEMPO DE 
PANDEMIA 

Número 27  /Abril  /  Maio  2020
mas

not  cias
Últ  

Cerimónia de assinatura do Protocolo entre a CCP e a DGS pelos seus representantes João 
Vieira Lopes e Graça Freitas, presidida pelo Primeiro Ministro, António Costa

balhadores devem estar devidamente infor-
mados sobre a implementação do Plano de 
Contingência adoptado, assim como devem 
estar informados sobre como devem agir se 
ficarem doentes, se tiverem sintomas ou se 
existir um caso confirmado de COVID-19 na 
empresa.

São referidas, por outro lado, as orienta-
ções específicas sobre medidas gerais de 
prevenção aplicáveis aos estabelecimentos 
abertos ao público, tais como regras de aces-
so e de circulação nos estabelecimentos, de 
atendimento, de higienização e ventilação 
dos espaços, de uso de proteção individual, 
para que seja garantida a segurança não só 
dos trabalhadores mas também dos clientes.  

Entre outras, devem também agora 
ser adotadas as seguintes medidas 
adequadas à proteção individual contra 
os riscos de contaminação nos espaços 
comerciais abertos ao público:

• Informar os clientes sobre a obri-
gatoriedade 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 cui-
dados pessoais; 

 • Disponibilizar obrigatoriamente 
soluções de base alcoólica / álcool-gel, 
para profissionais e clientes, em todas 
as entradas e saídas dos estabeleci-
mentos, assim como, no seu interior, 
em diversas localizações de acordo com 
a organização de cada espaço, em par-
ticular em instalações sanitárias, num 
rácio mínimo de um dispensador por 100 
metros quadrados de área.

A CCP considera este guia um instru-
mento fundamental para reforçar a con-
fiança das empresas e dos consumidores 
ao minimizar os riscos de contágio de 
Covid-19 com as medidas nele contidas. 

A cerimónia para assinatura do Proto-
colo entre a CCP e a DGS realizou-se no 
Palácio da Ajuda e foi presidida pelo Pri-
meiro-Ministro, António Costa.

dos operadores económicos dos setores do comércio e dos serviços, no sentido da 
adoção de medidas mais adequadas à segurança, proteção e saúde dos trabalhadores, 
clientes e fornecedores”.

Assim, no Guia do Boas Práticas são, por um lado, referidas as informações, comunicações 
e formações que as empresas devem prestar aos seus colaboradores. A este respeito, devem 
as empresas elaborar e/ou rever o seu plano de contingência para a COVID-19, adaptando-o à 
fase atual de Calamidade, no qual devem ser adotados procedimentos de prevenção e con-
trolo da infeção, bem como de deteção e vigilância de eventuais casos de COVID-19. Os tra-
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O Setor de Distribuição Alimentar e a COVID-19

Desde o passado dia 22 de março que Portugal se fechou em casa. O dia em que entrou em 
vigor o estado de emergência decretado trouxe o dever de confinamento, a adoção do regi-
me de teletrabalho, o fecho dos serviços e do comércio em geral. As escolas, essas já tinham 
fechado na semana anterior. O perigo de contágio de uma doença que em todo o mundo já 
estava a fazer milhares de vítimas mortais assim o determinou. Era, e continua a ser, preciso 
proteger a população, os trabalhadores, os clientes, os estudantes, os idosos, as pessoas de 
risco e, só com o encerramento da economia, tal se tornava possível. Só com o isolamento 
social era, e é, possível travar a progressão de uma doença altamente contagiosa.

Mas alguns sectores, por serem indispensáveis, por disponibilizarem bens e serviços de 
primeira necessidade (ou outros considerados essenciais), não puderam fechar portas e 
continuaram a laborar. Entre eles está o sector da distribuição alimentar, canais retalhista 
e grossista que a Adipa representa e que, desde o primeiro momento, contribuiu decisiva-
mente para a manutenção do normal abastecimento do mercado com aquilo que são os 
bens essenciais à população - bens alimentares de primeira necessidade, em especial pelas 
milhares de lojas do comércio de proximidade que garantiram o abastecimento em todo o 
território nacional, inclusivé nas zonas do interior.

No entanto, têm sido grandes os constrangimentos que as empresas deste sector têm 
enfrentado para manter as portas abertas, nomeadamente para assegurar as questões de 
segurança dos seus colaboradores face aos riscos atuais da pandemia COVID-19, disponibili-
zando-lhes os equipamentos de proteção individual necessários durante o exercício das suas 

Quanto às empresas grossistas (cash&-
carries), cuja atividade depende quase 
exclusivamente do canal HORECA, ainda en-
frentaram, e continuam a enfrentar, todos 
os problemas inerentes ao encerramento 
deste canal, que só esta semana está a reto-
mar aos poucos e com grandes restrições a 
sua atividade. Stocks que não são escoados 
e prazos de validade dos produtos detidos 
em armazém a aproximarem-se do fim, es-
tão entre estes problemas.

Aqui importa destacar o trabalho de-
Comércio de proximidade desempenhou papel fundamental no abastecimento à população

funções. Desde o início tornou-se dificil 
encontar no mercado estes equipamentos 
(nomeadamente máscaras, viseiras, luvas e 
gel desinfectante) e, quando os há, é com os 
preços mais ou menos inflaccionados.

A recente publicação do Despacho que 
determina a aplicação da taxa de IVA reduzi-
da tanto às mascaras como ao alcool gel  e a 
maior quantidade destes produtos no mer-
cado, veio aliviar um pouco esta situação, 
permitindo uma redução de preços.

As restrições dos espaços físicos das em-
presas para os adaptar às novas normas e os 
custos elevados que isso implica são outro 
problema a enfrentar.

Importa também referir os problemas que 
as empresas do setor retalhista e grossista 
alimentar estão a sentir ao nível do finan-
ciamento e dos seguros de crédito, com a 
banca a dificultar o acesso das empresas ao 
financiamento e com a redução das cober-
turas inerentes.

Comércio de proximidade esteve na linha da 
frente na protecção dos seus colaboradores 
e clientes 

Secretário-Geral da ADIPA, Luís Brás, integ-
ra Grupo de Acompanhamento

senvolvido pela ADIPA/CCP no sentido de 
permitir a abertura dos estabelecimentos 
grossistas ao consumidor final, como uma 
das formas de minorar as dificuldades senti-
das por este setor e a que o governo foi sen-
sível concedendo, durante o período em que 
vigorar a situação de exceção que vivemos, 
as devidas autorizações. 

É aliás de referir que a Adipa tem, desde 
o primeiro momento, acompanhado toda a 
situação: a enorme profusão de legislação 
que tem vindo a ser publicada e sobre a qual 
dá o devido conhecimento aos seus asso-
ciados através das Circulares, sendo neste 
momento já 84 as efectuadas neste âmbito, 
assim como as dificuldades enfrentadas 
pelas empresas de distribuição alimentar 
representando-as e fazendo eco das suas 
dificuldades no “Grupo de Acompanhamento 
e Avaliação das Condições de Abastecimen-
to de Bens nos setores Agroalimentar e do 
Retalho em virtude da dinâmica de mercado 
determinada pelo COVID-19” que integra.

Cabe agora a todos, num esforço conjun-
to, criar todas as condições para recuperar 
a confiança dos consumidores, dos traba-
lhadores, das empresas, confiança essa ne-
cessária para que a economia possa voltar 
rapidamente ao normal. 


