PROCEDIMENTO:
COVID 19 – Transporte coletivo de passageiros e descontaminação dos veículos

De acordo com o:
Decreto-Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março

Artigo 13.º -A
Transportes
“1 — As entidades públicas ou privadas responsáveis por transporte coletivo de passageiros devem
assegurar, cumulativamente:
a)

•

Lotação máxima de 2/3 da sua capacidade para o transporte terrestre, fluvial e marítimo;”

A lotação máxima autorizada é calculada conforme a
tabela apresentada.

•

É da responsabilidade do condutor garantir que a mesma
nunca ultrapasse o equivalente a dois terços da lotação
do veículo.

Lotação do
Veículo

Lotação Máxima
Autorizada

4
8
10
15
19
27
35
39
49
55
59
65
71

2
5
6
10
12
18
23
26
32
36
39
43
47

“c) A limpeza diária, a desinfeção semanal e a higienização mensal dos veículos, instalações e
equipamentos utilizados pelos passageiros e outros utilizadores, de acordo com as recomendações das
autoridades de saúde.”
Tal como a alínea c) do Artigo 13º-A do Decreto-Lei n.º 10 -A/2020 estabelece, a descontaminação das viaturas
é feita nessas três vertentes:
•

Limpeza diária

•

Desinfeção semanal

•

Higienização mensal.

Todos os procedimentos e produtos de limpeza, desinfeção e higienização utilizados nos veículos, estão de
acordo com as recomendações estabelecidas pela DGS, plasmadas no anexo 1 (orientação para
descontaminação de veículos).
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Todos os trabalhos de limpeza e desinfeção são registados em mapa para o efeito e que consta do anexo 2. Os
trabalhos de higienização mensal são realizados por entidade externa, certificada para o efeito. Os produtos utilizados
têm que ser eficazes para a remoção e eliminação de vírus, bactérias e fungos, em especial na eliminação do
coronavírus COVID-19, cujas fichas técnicas se encontram no anexo 3 e 4.
“3 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, podem ser adotadas outras medidas adicionais que
sejam adequadas e necessárias no sentido de preservar a saúde pública, designadamente … a
disponibilização de gel ou solução cutânea desinfetante.”

Em todos os veículos e em todas as entradas para os mesmos, é disponibilizado um dispensador/doseador
automático de gel desinfetante para utilização pelos passageiros.

Artigo 13.º -B
Uso de máscaras e viseiras
“3 — É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras na utilização de transportes coletivos de passageiros. “
“5 — Incumbe às pessoas ou entidades, públicas ou privadas, que sejam responsáveis pelos respetivos
espaços ou estabelecimentos, serviços e edifícios públicos ou meios de transporte, a promoção do
cumprimento do disposto no presente artigo. “
De acordo com o ponto 3 e 5 do Artigo 13º-B do Decreto-Lei n.º 10 -A/2020, foram afixados na viatura “folhetos”
a informar a obrigação do uso de máscara dentro do veículo.

“6 — Sem prejuízo do número seguinte, em caso de incumprimento, as pessoas ou entidades referidas no
número anterior devem informar os utilizadores não portadores de máscara que não podem aceder,
permanecer ou utilizar os espaços, estabelecimentos ou transportes coletivos de passageiros e informar as
autoridades e forças de segurança desse facto caso os utilizadores insistam em não cumprir aquela
obrigatoriedade”
O condutor do veículo tem a obrigação de verificar os utilizadores que estão a fazer uso da máscara ou não,
tendo o dever de notificar/informar o utilizador incumpridor que assim não pode aceder ao transporte. Em caso
de o passageiro não acatar esta obrigação, deve o motorista convidá-lo abandonar o veículo, não prosseguindo
a viagem sem que tal aconteça. Persistindo no incumprimento, deve o motorista chamar as autoridades e as
forças de segurança para procedimento em conformidade com a Lei.

“7 — O incumprimento do disposto no n.º 3 constitui contraordenação, punida com coima de valor mínimo
correspondente a € 120 e valor máximo de € 350.
O passageiro incumpridor sujeita-se ao levantamento de auto de contraordenação e consequente coima, que,
exclusivamente, compete às autoridades e forças de segurança.
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Anexo 1
Orientação para Descontaminação de Veículos

Procedimento de Descontaminação de Veículos
1 - Equipamento a Utilizar pelo Funcionário

O funcionário que efetuar a descontaminação do veículo
cirúrgica, luvas e roupa protetora.
As mãos devem ser lavadas antes da colocação e após retirar as luvas.

deve

estar

equipado

de

máscara

2 - Forma de Descontaminação

O procedimento de descontaminação do veículo compreende duas fases:
• Limpeza: remoção de lixo e quaisquer objetos que estejam no interior do veículo e que não sejam parte do
mesmo;
• Desinfeção: limpeza das superfícies do veículo com produto indicado para a remoção de vírus, bactérias e
fungos, o qual deverá ser eficaz na eliminação do vírus COVID-19.
As superfícies a limpar, em especial as referidas no ponto 4, devem ser limpas da seguinte forma:
1. Limpar com um pano humedecido com água e detergente;
2. Desinfetar com um pano humedecido no desinfetante mencionado no Anexo 4;
3. Deixar secar.

3 - Local do Procedimento de Descontaminação

A descontaminação dos veículos deve ser efetuada, sempre que possível, na posição final dos mesmos, ou seja, no
local onde o motorista iniciará o serviço.
Desta forma pretende-se que, depois de limpo, o primeiro contacto com o veículo seja
efetuado pelo motorista, diminuindo o risco de contaminação e propagação do COVID-19.
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4 - Descontaminação de Veículos
Todas as superfícies dos veículos,
previsível,
devem
ser
limpas
com
especial atenção às seguintes áreas:

cujo contacto com o condutor
o
produto
desinfetante
indicado

•

Volante, incluindo todos os comandos e funcionalidades aí presentes;

•

Manete/manípulo das mudanças;

•

Puxadores, exteriores e interiores, de todas as portas;

•

Painel

de

instrumentos

do

veículo,

incluindo

botões

de

e/ou
no

controlo

passageiros
Anexo
4,

da

seja
com

função

de

climatização, rádio, leitor de CDs, “4 piscas”, GPS, etc.;
•

Retrovisor interior;

•

Travão de estacionamento (“travão de mão”);

•

Todos os apoios de braço do veículo;

•

Todos os cintos de segurança do veículo;

•

Porta luvas, incluindo puxador de abertura;

•

Botões de ligar/desligar as luzes/ar condicionado interiores;

•

Tampa de abertura do depósito de combustível;

•

Ajustador de reclinação dos bancos dos veículos;

•

Chaves do veículo;

Todas as outras superfícies, tais como os assentos do autocarro, cadeiras de criança (quando forem necessárias),
bagageiras, etc., serão desinfecionadas pulverizando o produto “PETROAIR-P” (Anexo 3).

5 - Identificação de Veículo Descontaminado
Após a descontaminação do veículo deve-lhe ser colocado um sinal identificador para que facilmente se reconheça que
o referido veículo foi alvo do presente procedimento de descontaminação.

6 - Utilização de Veículo Descontaminado
Após a limpeza e desinfeção dos veículos fica interdita
que não seja o motorista do próximo serviço a ser executado pelo veículo.

a

entrada

de

qualquer

pessoa

Em caso de necessidade de entrada ou utilização de veículo sinalizado como descontaminado, deve-lhe ser retirado o
sinal identificador previsto em 1.5, devendo o veículo ser novamente limpo, desinfetado e identificado como
descontaminado.
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ANEXO 2
MAPA DE REGISTO DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO
MAPA DE LIMPEZA E DESINFEÇAO
Matrícula ______-______-______
Data

Hora

Limpeza
Diária

Desinfeção
semanal

Produtos
utilizados

Responsável pela
Limpeza e Desinfeção

Verificado por

Produto 1 – Petroair-P
Produto 2 – Desinfetante de Superfícies (Anexo 4)

As limpezas diárias e as desinfeções semanais estão a ser realizadas de acordo com as diretrizes definidas no
Plano de Contingência da Ovnitur Lda.
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ANEXO 3
PURIFICADOR DO AR, DESINFETANTE, DESODORIZANTE
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ANEXO 4
DESINFETANTE DE SUPERFÍCIES
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