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A Mystic Invest e a DouroAzul têm a seguran-
ça, saúde e bem-estar dos seus colaborado-
res, passageiros, parceiros e fornecedores, e 
sociedade em geral, como fatores essenciais 
para o desenvolvimento regular da sua ope-
ração de cruzeiros fluviais na região do Dou-
ro. A empresa tem estabelecido, ao longo 
dos anos, melhorias contínuas nos seus pro-
cedimentos de operação e nas suas unida-
des de navio-hotel, incluindo investimentos 
tecnológicos, capazes de reforçar e garantir 
que esta preocupação com o bem-estar de 
todos se traduz em resultados efetivos, e 
que os riscos associados com a sua opera-
ção são mitigados.

A atual conjuntura internacional, derivada da 
pandemia da COVID-19, lançou um novo de-
safio de proporções sem precedentes a todas 
as pessoas, e em todas as indústrias. O sector 
do turismo e, em particular, o sector dos cru-
zeiros fluviais no Douro, não foram exceção 
aos impactos desta crise, sendo até uma das 
áreas da economia mais afetada.

Apesar do desafio colocado por esta conjun-
tura, a empresa acredita que o somatório 
dos procedimentos de segurança e controlo 
que já tem implementado ao longo dos anos 
de operação, e de novas medidas adotadas 
como resposta específica a esta nova rea-
lidade, serão capazes de dar uma resposta 
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eficaz na mitigação dos riscos inerentes ao 
presente clima.

O presente documento apresenta, de forma 
exaustiva e clara, o conjunto de protocolos, 
procedimentos e medidas que a empresa 
adotou e implementou, no sentido de garantir 
uma minimização do risco e o bem-estar e se-
gurança de todos os elementos envolvidos na 
sua operação, bem como da sociedade em ge-
ral. Os protocolos, procedimentos e medidas 
aqui apresentados abarcam toda a realidade 
da operação de cruzeiros fluviais no rio Dou-
ro, desde a ligação com os operadores inter-
nacionais, cuidados de segurança e higiene a 
bordo para clientes e tripulação, mecanismos 
de controlo de casos suspeitos, higienização e 
desinfecção das infraestruturas ativas na ope-
ração, e ligação com parceiros e fornecedores 
externos no seu dia-a-dia.
Importa realçar que na elaboração e imple-
mentação dos protocolos, procedimentos e 
medidas apresentados neste documento, a 
empresa manteve um processo de interlocu-

ção com as entidades de saúde e segurança 
nacionais, incluindo e agregando todas as re-
comendações, nacionais e internacionais, de 
boas práticas associadas com a minimização 
de riscos relacionados com a COVID-19. Esta 
interlocução é parte integrante do processo 
estabelecido pela empresa, e manter-se-á ati-
va no decurso da operação.

• Sendo os protocolos, procedimentos 
e medidas apresentados neste docu-
mento, exaustivos, compreensivos e 
resultantes da análise e integração das 
recomendações médicas e sanitárias 
nacionais e internacionais, a empresa 
manterá uma postura proactiva no sen-
tido de uma melhoria contínua dos seus 
processos de segurança. Deste modo, 
poderá adotar novos procedimentos, al-
terar ou abandonar outros que estejam 
atualmente em vigor, de acordo com as 
recomendações das autoridades com-
petentes, sempre que tal se manifeste 
como necessário.



Pág. — 5

O processo de mitigação de riscos inerentes à 
COVID-19 inicia-se no momento de chegada dos 
passageiros a Portugal, em articulação com os 
operadores internacionais, bem como com as 
companhias aéreas e autoridades nacionais e dos 
países de origem dos passageiros.

A DouroAzul estabeleceu normas e procedimen-
tos que visam reforçar as medidas em vigor pelas 
autoridades de saúde, no sentido de identificar 
potenciais situações suspeitas e actuar, de acordo 
e em interligação com as indicações das autori-
dades de saúde, na eventualidade de tal ocorrer.

PROCEDIMENTOS 
DE EMBARQUE E 
DESEMBARQUE

01
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CHEGADA A PORTUGAL
A

A DouroAzul estabelece que, antes de em-
barcar no seu país de origem, o passageiro 
tem de:

• enviar ao operador o questionário in-
dividual de saúde que atesta a sua 
condição perante a COVID-19;

• efetuar o seu check-in online através dos 
meios disponibilizados pela DouroAzul 
em articulação com o operador.

O questionário individual de sáude de cada 
passageiro será mantido até ao desem-
barque.
O passageiro deve utilizar, voluntariamente 
ou sempre que solicitado, equipamento de 
proteção individual, nomeadamente más-
cara facial, e proceder à desinfeção regular 
das mãos até ao embarque.

À chegada ao aeroporto, no caso de transfer 
organizado pela DouroAzul, os passageiros 
são recebidos pelo Tour Escort ou Guia, dev-
idamente protegido, sendo encaminhados 
diretamente para o autocarro da DouroA-
zul, devidamente desinfetado e higienizado.
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• O grupo é encaminhado para o autocarro da 
DouroAzul, que está devidamente desinfeta-
do e higienizado, à responsabilidade de um 
motorista também devidamente equipado; 
• As bagagens são colocadas no veículo, 
devidamente acondicionadas;

Os autocarros da DouroAzul são objeto de 
limpeza e desinfeção regular, dispondo de 
dispensadores de solução desinfetante e 
equipamentos de proteção individual de 
forma a garantir uma maior proteção de co-
laboradores e passageiros.

Para a frota de autocarros foram adicional-
mente adotadas as seguintes medidas de 
mitigação:

• mesmo motorista / TE ou guia / autocarro 
durante todo o cruzeiro;
• marcação de lugares fixos no autocarro 
para todo o período do cruzeiro;
• aplicação de regra de ocupação de veícu-
los turísticos em vigor à data.

No caso do transfer não ser realizado dire-

tamente pela DouroAzul, mas contratado 
por esta, os prestadores terão de cumprir, 
obrigatoriamente, as normas legais em 
regime de COVID-19, bem como as nor-
mas identificadas pela DouroAzul como 
obrigatórias para a prestação do serviço.
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Com o objectivo de minimizar o risco de contaminação dos navios-hotel, a empresa
institui um conjunto de procedimentos de triagem e controlo pré-embarque, aplicáveis
aos passageiros e suas bagagens.

No cais de VN Caia (ou Vega Terron) será efetuada uma triagem pré-embarque que inclui:

• medição de temperatura;
• avaliação de sintomas;
• entrega do questionário COVID-19 enviado
ao operador;
• testes COVID-19 (facultativo);

EMBARQUE 
DOS PASSAGEIROS

B
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Simultaneamente, toda a bagagem será 
objeto de desinfeção antes da sua entra-
da no navio.

De forma a garantir um processo de hi-
gienização e desinfecção completo de pas-
sageiros, tripulantes, fornecedores e respec-
tivas bagagens antes da entrada a bordo, a 
empresa torna como mandatória a passagem 
prévia dos mesmos num dos Túneis de 
Desinfecção Termográficos que serão insta-
lados nos vários cais ao longo do rio Douro. 
Estes equipamentos permitem, de uma for-
ma eficiente e exaustiva, proceder não só à 
higienização de pessoas e equipamentos no 
seu interior, como à medição da temperatura 
corporal, providenciando informação de vital 
importância na mitigação de riscos associa-
dos à COVID-19. Os Túneis de Desinfecção 
Termográficos possuem ainda áreas específi-
cas para higienização e desinfecção de zonas 
específicas do corpo (como por exemplo as 
mãos) de forma a garantir um processo de 
higienização e desinfecção mais completo e 
eficaz.

No caso de ser identificado um cliente positivo 
ou com evidência de sintomas COVID-19, será 
acionado o protocolo de Gestão de Crise.
Todos os produtos, suportes técnicos e detal-
hede procedimentos encontram-se descritos
em manuais internos disponíveis a
bordo para todas as equipas.



No processo de desembarque o passageiro 
tem de desinfetar as mãos e usar equipamen-
to de proteção individual. 

De forma a evitar o cruzamento de pessoas e 
bagagens, o desembarque de um grupo não 
irá coincidir com o embarque de outro. Para 
tal estão acautelados circuitos autónomos de 
bagagem e pessoas.

O check out dos passageiros será feito on-
line no portal do Navio, através do dispositi-
vo móvel do cliente, ou na receção do navio 
cumprindo as normas de distanciamento 
físico em vigor. O cliente depois apenas de-

DESEMBARQUE DOS
PASSAGEIROS

C

positará a chave do quarto na receção do 
hotel em local apropriado e devidamente 
identificado, cabendo ao Staff da Receção a 
adequada desinfeção e higienização das 
chaves utilizadas.  
A limpeza e a total desinfeção da cab-
ine só terão início após a saída do cliente 
da cabine. Novas rotinas de trabalho serão 
implementadas com equipas dívidas: uma 
equipa remove a roupa de cama e as toal-
has sujas e promove a limpeza e desin-
feção com produtos certificados; depois, 
com um espaçamento de 1-2 horas, é outra 
equipa que faz o quarto.

Pág. — 10



Pág. — 11

Os procedimentos de segurança pessoal e comu-

nitária derivados da pandemia da COVID-19 der-

am origem à adopção de novos procedimentos de 

serviço a bordo, em todas as vertentes do serviço, 

que visam mitigar o risco mantendo a qualidade da 

experiência para o passageiro. De seguida apre-

sentam-se algumas das modificações ao serviço 

implementadas pela empresa.

SERVIÇO 
A BORDO

02
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Antes de entrarem nas cabines de passage-
iros, as Camaroteiras deverão equipar-se 
de acordo com as normas de EPI´s esta-
belecidas: uso de bata, máscara, viseira e 
luvas. A troca de bata e luvas deverá ser 
efetuada na entrada de cada quarto e a 
máscara cirúrgica a cada 6 horas;  

Novas rotinas de trabalho com equipas 
dívidas: uma equipa remove a roupa de 
cama e as toalhas; e promove a limpeza 
com produtos de higiene e desinfeção cer-
tificados depois, com um espaçamento de 
1-2 horas, é outra equipa que faz o quarto  

A limpeza das áreas públicas deverá ser efet-
uada 3 vezes ao dia, como descrito no Manu-
al de HKP. Contudo, terá de ser acrescentada 
a higienização e desinfeção destas áreas a 
cada 1 hora, com os produtos acima identifi-
cados. Isto inclui:  

Todas as áreas públicas (corredores, ele-
vadores, escadas, casa de banho pública, 
ginásio, etc.);  

• Portas, maçanetas e corrimões dos corre-
dores e escadas;  

• Portas, corrimões e botões do elevador;  
• Todo o equipamento e superfícies do 

ginásio;   
• Os dispensadores de desinfetante para 

as mãos instalados nas áreas publicas 
devem ser sempre verificados e sub-
stituídos quando necessário; 

CABINE
A

ZONAS COMUNS
B



Ao nível do serviço prestado no Restaurante, Bar, 
Lounge e Sundeck dos navios, a empresa imple-
mentou os seguintes procedimentos:

• Reduzir a capacidade dos espaços para 2/3.  
• Equipas de serviço com mascaras e luvas  
• Serviço de restaurante com utilização dos buf-

fets para entrada e sobremesas servidas 
em unidoses nos serviços de Pequeno Almoço 
e Almoço. 

• Os empregados de mesa farão o serviço aos 
clientes ajudando na escolha e empratamento 
dos produtos escolhidos.  

• Todos os elementos da mise-en-
place serão higienizados e desinfetados entre 
refeições  

• Reservas de mesa obrigatórias para todos os 
momentos.  

• Menus de Snack vão estar disponíveis para 
serviço no Sundeck e bar do Bar.   

• Instalação de um pequeno Bar de apoio 
no Sundeck para Bebidas.  

• Será efetuado regularmente a higienização 
de todos os espaços do sundeck (espreguiça-
deiras, mesas, cadeiras, varandins, pontos 
comuns de contacto);  

• Encontrar-se-ão disponíveis dispensadores 
para higienização individual;

Pág. — 13

PROTOCOLO 
DE SERVIÇO

C



Pág. — 14

A operação de cruzeiro fluvial em navio-hotel envolve a visita a localizações e es-
paços externos ao navio, bem parcerias com entidades externas ao nível da ani-
mação e do fornecimento de produtos para a realização da operação.

Tendo em consideração essa realidade, e percebendo que a mesma acarreta riscos 
em virtudo de colocar em contacto os elementos a bordo (passageiros e tripulantes) 
com outras entidades, a empresa adoptou um conjunto de medidas e procedimen-
tos que visam mitigar o risco existente.

OUTSIDE VENUES 
E PARCEIROS

03
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Todas as empresas contratadas pela DouroA-
zul para realização de serviços fora do navio 
(quintas, museus, caves e outros) terão de 
cumprir com as regras legalmente defini-
das para COVID-19 e estar, de preferência, 
certificadas pelo Turismo de Portugal como 
CLEAN & SAFE. 

Adicionalmente, foram reforçadas as seguin-
tes medidas:

• Pré-inspeção ao espaço antes da entrada 
do grupo, pelo Tour Escort/Guia;

• Auditorias regulares e aleatórias fre-
quentes;

• Cumprimento das regras do espaço: 
- divisão de grupos;
- distância física;
- desinfeção;
- proteção individual;
- ajustamento de circuitos;
- novos protocolos de serviço (ex. serviço 
à mesa).

De forma a melhor ajustar o processo e ga-
rantir a segurança de todos, A duração das 
visitas pode sofrer ajustamento previamente 
comunicada no daily.

Sempre que os passageiros embarcam de 
novo no navio são sujeitos ao processo de tri-
agem de controlo com passagem obrigatória 
pelo Túnel de Desinfecção Termográfico lo-
calizado no cais de embarque.

TOURS
A
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O acesso a bordo por parte de entidades 
externas foi também regulado de modo a 
garantir que o protocolo de segurança rela-
tivo à COVID-19 seja comprido, aplicando-se 
as mesmas medidas expostas para pas-
sageiros e tripulação, incluindo a passagem 
obrigatória pelos Túnes de Desinfecção Ter-
mográficos previamente mencionados.

• Não está autorizada a entrada de 
qualquer fornecedor de bens a bordo. Os 
abastecimentos devem ser recebidos no 
exterior do navio, mediante agendamen-
to e aviso prévio por elementos de staff 
integralmente vestidos com equipamen-
tos de proteção obrigatório.

• O desembalamento terá de ser feito 
também no exterior, com apropriada 
gestão de resíduos. Já no interior do 
navio todos os bens serão devidamente 
higienizados antes de acondicionados 
em dispensa ou frio. 

• Também os artigos de loja deverão ser 
entregues no exterior do navio e acondi-
cionados diretamente na loja, por staff 
devidamente protegido e higienizado. 

• Serão exceção, mas também sujeitos 
a triagem, desinfeção e equipamento 
de proteção os fornecimentos de mo-
biliário, eletrodomésticos ou outros 
bens materiais necessários ao bom 
funcionamento do cruzeiro. 

FORNECEDORES 
E PARCEIROS

B

FORNECEDORES DE BENS (LOADINGS)
C
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Identificam-se nesta categoria, todos os guias, animadores (ex. Tuna, Grupos, Oradores, …), 
terapeutas de SPA, profissionais de saúde, equipas de manutenção e demais pessoas que ten-
ham de ir a bordo prestar um serviço pontual com entrada e saída limitada no tempo.

De forma a diminuir as situações de risco, forma implementados os seguintes procedimentos:

• A requisição destes serviços passa a ser feita com agendamento e pré-aviso obrigatórios.

• Serão aplicadas todas as regras de embarque, nomeadamente triagem e desinfeção, bem 
como todas as regras em vigor no navio, devendo ser devidamente acompanhados por staff 
a bordo.

• Todos os materiais utilizados por estes profissionais deverão ser desinfetados antes de 
entrar a bordo ou antes de serem utilizados/aplicados a bordo.

PARCEIROS OU PRESTADORES 
DE SERVIÇOS

D
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Tal como estabelecido para com os passageiros e 
entidades externas prestadores de serviço, o aces-
so a bordo por parte dos tripulantes será alvo de 
medidas procidementares que visam diminuir o 
risco.

STAFF

04



Os procedimentos de entrada a bordo por parte do staff da tripulação obedecem a um conjunto 
de normas e procedimentos que visam minimizar o risco, das quais se destacam:

• Antes do embarque, será analisada as condições epidemiológicas de cada tripulante; 
 
• É obrigatório a desinfeção individual (mãos e sapatos) por parte dos tripulantes antes de es-

tes acederem ao navio;  

• É obrigatório a desinfeção de todas as malas, mochilas ou sacos antes de estas aceder-
em ao navio;   

• É obrigatório envergar equipamento de proteção individual (máscaras);  

• O acesso ao navio será somente autorizado após validação por parte do marinheiro de serviço;  

• Deverá ser respeitado o distanciamento físico junto à escada de portaló;  

• É obrigatória a passagem pelo Túnel de Desinfecção Termográfico antes da entrada a bordo;

ENTRADA A BORDO
A
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SAÍDAS DE BORDO
B

ZONAS DE STAFF
C

De modo a garantir um maior rigor e segurança 
ao longo da actividade em todo a região, a em-
presas irá inspecionar e preencher um check-
list em todos os locais externos ao navio-hotel, 
habitualmente frequentados pelos nossos co-
laboradores durante os momentos de lazer e 
descanso, por forma a garantir que estes es-
tabelecimentos cumprem com as normas de 
segurança estabelecidas pelas autoridades 
competentes, mantendo assim a segurança 
dos nossos colaboradores e passageiros.  

• As zonas utilizadas diariamente pelo staff 
no seu tempo livre foram também alvo 
de actualização de procedimentos de 
desinfecção e higienização, sendo disso 
exemplo os seguintes procedimentos:

• A “Mess” terá de ser desinfetada antes 
e depois de cada refeição. A escala de 
limpeza terá que estar afixada e os res-
petivos chefes de departamento serão 
responsáveis pela inspeção e certificação 
da correta realização da desinfeção  

• As cabines de tripulantes serão inspecio-
nadas pelo DNH e Mestre todas as sem-

anas, com o objetivo de garantir que as 
normas de higiene, arrumação e bem-es-
tar coletivo são mantidas;  

• A escala de limpezas semanais deve es-
tar visivelmente fixada no lado interior da 
cabine; 
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A capacitação das suas equipas, e respectivos 
colaboradores, de forma a dar resposta aos 
desafios inerentes a esta nova realidade, resul-
tou na análise e reformulação dos processos 
de formação implementados na empresa. 

Nesse sentido, foram definidos novos mód-
ulos de formação, implementados metodo-
logias adaptadas ao contexto específico e re-
forçada a componente formativa relacionada 
com práticas e comportamentos orientados 
para processos em contexto de trabalho para 
mitigação de riscos, nomeadamente em ter-
mos de cuidados pessoais, interacção com 
passageiros e fornecedores, higienização e 

FORMAÇÃO
D

desinfecção de espaços, e protocolo de tri-
agem pré-embarque.

Foi definida uma linha pragmática na ori-
entação e desenvolvimento dos processos 
formativos, na qual se incluem as práticas e 
processos de comunicação interna implemen-
tadas pela empresa, que procura respondera 
a quatro desafios fundamentais do processo 
de regresso à actividade:

• Informar, de forma clara e transparente, os 
colaboradores sobre os processos implemen-
tados pela empresa para mitigação dos riscos;

• Preparar os colaboradores para o regresso 
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à actividade, dotando-os da informação e 
ferramentas necessárias para o desempen-
ho das suas funções num ambiente seguro;

• Formar e Sensibilizar os colaboradores para 
as novas práticas obrigatórias em contexto 
de trabalho, em termos de protecção pes-
soal e ao nível de serviço, bem como para as 
boas práticas de segurança pessoal e comu-
nitárias que são exigidas de todos;

• Gerir a relação dos colaboradores com a nova 
realidade, a nível pessoal, social e emocional.

Na sequência do objetivo fundamental deste 
plano de prevenção, que se encontra descrito 
no início deste documento, é prioridade máx-
ima para a Douro Azul manter a segurança de 
todos seus colaboradores e passageiros. Será, 
neste sentido, que procuraremos desenvolv-
er um programa de formação e capacitação, 
ajustado a esta nova realidade, por forma a 
capacitar as nossas equipas de conhecimento 
e procedimentos que permitam minimizar os 
riscos inerentes, sejam estes de contágio, mas 
sobretudo os índices de confiança entre todos 
os intervenientes. 

Deste modo, a empresa vai procurar junto de parcei-
ros estratégicos definir um plano que permita dotar, 
através de ações de formação, as suas equipas da 
capacidade de intervir de forma segura em todos os 
processos de trabalho.  
Nesse sentido foram identificadas necessidades 
ao nível das seguintes áreas (a execução das ações 
de formação depende da prioridade, pertinência e 
disponibilidade de colaboradores e fornecedores 
de formação): 

• Gestão de Stress (relacionado com a gestão emo-
cional, medo e incerteza relativos ao contágio); 

• EPI´s de prevenção do Covid 19 (correta uti-
lização); 

• Comunicação não verbal; 
• Geriatria; 
• Literacia digital; 
• Línguas (Alemão, Francês e Inglês); 
 
No levantamento de necessidades foi tido em 
consideração toda a estrutura organizativa que 
compõem a DA: Hotelaria, Náutica e Corporativos. 
Sendo que algumas necessidades se revestem 
de uma maior transversalidade face a outras.
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ZONAS TÉCNICAS 
E MANUTENÇÃO

05
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Seguindo as recomendações publicadas por várias entidades 
como a OMS (Organização Mundial de Saúde) e a REHVA (Fed-
eration of European Heating, Ventilation and Air Conditioning 
Associations), é reconhecido que os sistemas AVAC, podem 
ter um papel importante na redução da contaminação da Cov-
id-19, por via aérea, no interior dos espaços em utilização. 
Assim, destacam-se os seguintes recomendações/procedi-
mentos que serão implementados pela empresa:

1. Aumentar o período de renovação do ar Objetivo: diluição 
de contaminação e redução da sua acumulação em superfícies. 
Privilegiar o seu funcionamento 24/7 de modo a garantir uma 
ação mais alargada. A abertura de janelas para o exterior, em 
períodos reduzidos de tempo (15 minutos) pode ajudar, apesar 
do desconforto térmico e acústico que tal medida pode acarre-
tar. Nos períodos de ausência de ocupação humana, e apesar 
do aumento do consumo energético expectável, é preferível 
manter os sistemas em funcionamento, em velocidades reduz-
idas. Importa alterar relógios horários e sondas de CO2.

2. Sistemas de extração de ar sanitária Objetivo: reduzir a 
contaminação e a transmissão fecal-oral. Privilegiar o seu 
funcionamento 24/7 e evitar portas ou janelas abertas que 
possam alterar os fluxos de circulação. Manter reguladas e 
desinfetadas as bocas de extração e garantir que os sifões es-
tão cheios. Nas descargas sanitárias, realizar sempre com os 

RECOMENDAÇÕES/
IMPLEMENTAÇÕES 
INTERNACIONAIS EM 
SISTEMAS TÉCNICOS EM 
CONTEXTO COVID-19 

A
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tampos descidos evitando a libertação de 
microgotículas.

3. Humidificação e acondicionamento do ar 
Objetivo: eliminar o vírus por variação das 
condições ambientais. A Covid-19 é provoca-
da por um vírus que se adapta com facilidade 
a diferentes ambientes mas manifesta alguma 
vulnerabilidade, em ambientes com temper-
aturas acima dos 30º C e taxas de humidade 
superior a 80 %. No entanto, estas condições 
não são admissíveis em locais de trabalho 
com presença humana. Assim se pode con-
cluir que não se torna necessário ajustar os 
set points dos sistemas de climatização dos 
espaços, dada a resistência demonstrada 
pelo vírus.

4. Unidades com recirculação do ar Objetivo: 
reduzir a contaminação dos espaços pelo ar 
de retorno. Existe a possibilidade de contam-
inação do insuflado, através das secções de 
mistura com o ar de retorno. Para evitar este 
risco, todos os registos de mistura devem 
ficar fechados por forma a garantir sempre 
uma taxa de 100 % de ar novo e assim mel-
horar a diluição dos espaços. Em unidades 
ventiloconvectoras, que também recirculam 
o ar interior, devem sempre que possível 
mantê-las desligadas, mas não sendo possív-
el por razões operacionais, as rotinas de ma-
nutenção devem ser reforçadas para garantir 
a sua higienização.

5. Limpeza de sistemas aeráulicos (condu-
tas) Objetivo: reduzir a contaminação nas 

condutas e consequentemente nos espaços 
interiores. Do observado até ao momento, 
as pequenas partículas contaminadas pelo 
coronavírus são arrastadas pelos fluxos de 
ar dificultando a sua deposição no interior 
das condutas. Assim se pode concluir que 
não se torna necessário efetuar ações de 
limpeza e desinfeção das mesmas para evi-
tar a Covid-19.

6. Sistemas de filtragem Objetivo: reduzir a 
contaminação nos espaços interiores. Os sis-
temas de filtragem que a generalidade dos 
sistemas AVAC utiliza, não possuem eficiência 
de filtragem adequada para as partículas do 
coronavírus, dado que estas apresentam um 
tamanho PM 0.1 (80 a 160 nm nanômetros). 
Filtros com eficiência F8, apresentam uma re-
tenção de 65 a 90 %, de partículas PM 1.0. As 
partículas do coronavírus, podem alojar-se na 
própria estrutura dos filtros e associarem-se 
a outras, aumentando de tamanho e não sen-
do filtráveis. Só em sistemas de filtragem de 
maior eficiência (HEPA) é possível reter partíc-
ulas deste tamanho. Ex: Filtro Hepa retém 
partículas com tamanho inferior a 1 microns 
de diâmetro com eficiência de 99,97 %. As 
partículas do coronavírus, apresentam tama-
nhos que rondam os 0.16 microns (1000 nm 
equivale a 1 micron). Assim se pode concluir 
que não se torna necessário efetuar ações 
de substituição dos filtros para evitar a COV-
ID-19. Alerta-se que a colmatação dos filtros 
de ar, acarreta outro tipo de fatores prejudi-
ciais para a QAI e deste modo, não deve ser 
protelada ou adiada a sua manutenção.
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No sentido de garantir a segurança de todos, 
os acesso das equipas de manutenção da 
DouroAzul, ou equipas de serviços externos 
contratualizados, terão de cumprir com as 
seguintes normas estipuladas pela empresa 
para acesso ao navio e de comportamento 
de segurança enquanto a bordo:

• Cumprir escrupulosamente os procedi-

PROCEDIMENTOS 
ESPECÍFICOS PARA A 
EQUIPA DE MANUTENÇÃO 
OU SERVIÇOS EXTERNO

B

mentos instituídos para a entrada a bordo;

• Desinfetar frequentemente as mãos de acor-
do com as indicações da DGS; 

• A sola dos sapatos passará por uma solução 
desinfetante que estará impregnada num ta-
pete à entrada do portaló;
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• Controlar a temperatura corporal. Se esta 
for igual ou superior a 38º, será impedido 
o acesso aos navios;

• Apresentar semanalmente o “Ques-
tionário de Vigilância em Cuidados de 
Saúde”, preenchido e assinado, caso não 
o tenha enviado por e-mail para os ge-
stores das equipas de manutenção;

• Mochilas, sacos e caixas de ferramentas 
deverão ser desinfetados na entrada e 
saída de cada navio;

• As equipas de manutenção devem usar 
obrigatoriamente máscara, de acordo 
com as indicações da DGS;

• As luvas devem ser constantemente 
desinfetadas. Também deverão sal-
vaguardar a substituição das mesmas 
sempre que mudam de zona de trabalho 
de forma a evitar a contaminação cruza-
da. Quando estiverem a manusear eq-
uipamentos/materiais potencialmente 
contaminados (filtros dos equipamentos 
de climatização, equipamento sanitário, 
entre outros), as zonas de trabalho de-
vem ser sempre protegidas (plásticos de 
proteção) e as luvas imediatamente sub-
stituídas no final de cada intervenção. Os 
materiais sobrantes de cada intervenção 
devem ser imediatamente e devidamente 
acondicionados em sacos selados e en-
viados para os vazadouros certificados.

• Materiais e ferramentas necessários para 
as intervenções nunca devem estar sem 
supervisão e nos locais a intervir devem 

ser devidamente protegidos;

• A entrada e saída de equipamentos de-
vem ser sempre devidamente acompan-
hados pelas guias;

• Evitar a permanência desnecessária a bordo;

• As intervenções em zonas públicas e de 
serviço devem ser previamente agen-
dadas para assegurar que as zonas em 
causa estão desocupadas ou com acesso 
condicionado;

• Dever-se-á dar primazia aos trabalhos 
executados individualmente; 

• Os trabalhos devem ser planeados de 
forma a assegurar que as equipas per-
manecem no navio o tempo estritamente 
necessário para a realização dos trabalhos 
de manutenção preventiva e/ou corretiva.
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Tendo em consideração que todo o protoco-
lo, procedimentos e medidas elencados no 
presente documento visam mitigar, dentro 
do possível e exequível, o risco inerente a 
potenciais situações de contágio com a COV-
ID-19, que possam de alguma forma, afetar 
a sua operação de cruzeiros, colaboradores, 
clientes e parceiros, e, não sendo presen-
temente possível, à luz dos conhecimentos 
médicos atuais, eliminar na totalidade esse 
mesmo risco, a DouroAzul estabeleceu pro-
cedimentos e protocolos de Gestão de Crise 
relacionados especificamente com a pre-
sente situação de pandemia.

Estes procedimentos e protocolos estabe-
lecem as medidas a adotar em caso de uma 
situação de suspeição de infeção ou de even-
tual contágio, de modo a garantir uma rápida 
resposta operacional e de articulação com as 
autoridades de saúde nacionais, bem como 
de comunicação e informação com todos os 
stakeholders da sua operação.
O protocolo de Gestão de Crise definido pela 
DouroAzul compreende os seguintes pontos:

1. Mapeamento de todos os possíveis cenári-
os de risco relacionados com a pandemia de 
COVID-19 em todos os momentos e processos 
da sua operação, incluindo riscos inerentes às 
atividades dos seus parceiros e fornecedores;

2. Identificação dos impactos adversos, na 
operação e na sociedade em geral, de cada 
um dos cenários de risco identificados;

3. Definição dos planos de ação  a adotar 
em situação de crise, a nível transversal para 
toda a operação, bem como para cada um 
dos cenários identificados;

4. Definição de equipas de Gestão de Crise, e 
respectivas responsabilidades de atuação, a 
nível corporativo, com overview e supervisão 
transversal a toda a atividade  da empresa, e 
a nível operacional para cada uma das suas 
unidades de navio-hotel e grupos funcionais.

Pela sua importância, enquanto componente 
fundamental de todo o processo de Gestão de 
Crise, torna-se relevante neste documento ex-
planar o ponto 4, relativo à definição das equipas 
de Gestão de Crise e suas responsabilidades.

GESTÃO DE 
CRISE

06
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Tendo em consideração que a operação 
de cruzeiros fluviais do grupo se concreti-
za em 13 unidades navio-hotel, e de forma 
a garantir uma resposta célere e eficiente 
numa potencial situação de crise, foi de-
finida uma estrutura hierárquica em dois 
níveis do processo de Gestão de Crise: 

• Uma Equipa de Gestão de Crise Corpo-
rativa (EGCC), responsável pela super-
visão de todo o processo de resposta 
em situação de crise. Esta equipa será 
composta por elementos da Adminis-
tração da Empresa e por elementos da 
áreas de comunicação da empresa; 

• Treze equipas, uma por cada unidade 
de navio-hotel, de Gestão de Crise Ope-
racionais (EGCO), responsável pela iden-
tificação de potenciais situações de crise 
em cada um dos navios, comunicação e 
interligação com a equipa de Gestão de 
Crise Corporativa, e activação dos pla-
nos de acção e intervenção de primeira 
linha. As EGCO de cada navio serão 
constituídas pelo Mestre e pelo Director 
do navio, trabalhando em coordenação 
com os responsáveis das Direções de 
Operações, Comercial e Náutica da em-
presa, bem como com a EGCC.

EQUIPAS DE 
GESTÃO DE CRISE

A
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No sentido de garantir um fluxo de comuni-
cação único, transparente e funcional, e pro-
curando evitar o disseminar de informações 
falsas e/ou erróneas, toda a comunicação 
externa relacionada com situações de crise 
é da responsabilidade da equipa de Gestão 
de Crise Corporativa, estando proibida a uti-
lização de outros canais de comunicação ou 
outros interlocutores, salvo em situações de 
força maior devidamente identificadas em 
protocolos internos da empresa.

O processo de Gestão de Crise, tal como 
definido pela DouroAzul, não termina no 
culminar do processo de uma eventual 
crise, sendo responsabilidade das equipas 
de Gestão de Crise envolvidas, Corporativa 
e Operacional, analisar adequadamente o 
processo, identificar potenciais pontos de 
melhoria e adequar os procedimentos de 
resposta para cenários futuros.

É da competência das equipas de Gestão 
de Crise Operacionais:

• Identificar e sinalizar todas as situações de 
potencial crise na sua unidade operacional

• Intervir ativando os planos de ação 
previamente estabelecidos, e de acor-
do com a situação potencial em causa;

• Informar imediatamente a equipa de 
Gestão de Crise Corporativa de todas as 
situações identificadas bem como de to-
dos os procedimentos implementados;

• É também da responsabilidade das 
equipas de Gestão de Crise Operacio-
nais garantir que todos os elementos 
da sua unidade funcional, navio-hotel, 
têm conhecimento dos protocolos de 
atuação estabelecidos para os diversos 
cenários de risco identificados.

Compete à equipa de Gestão de Crise Cor-
porativa:

• A supervisão das diversas unidades 
operacionais, dotando as mesmas da 
informação e ferramentas necessárias 
adequadas para o desempenho das suas 
funções.

• É ainda da sua competência a articulação 
com entidades externas em situações 
de crise tais como, mas não limitado a: 
Autoridades de Saúde Regionais e Nacio-
nais, unidades médicas e hospitalares da 
região, forças de segurança, bombeiros, 
autarquia e media.




