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 ÂMBITO
Este documento foi elaborado com o intuito de comunicar, de uma forma 

estruturada, o protocolo de serviços e organização operacional da Bensaude 

Hotels Collection, com especial destaque na segurança e bem-estar dos 

nossos colaboradores e clientes. Devido à necessidade de adaptação ao novo 

cenário criado com a pandemia da COVID-19, foram utilizadas, como base 

deste protocolo, todas as diretivas da DGS/DRS e regulamentação específica 

que tenha surgido.  

Além da informação de procedimentos e cuidados específicos a comunicar, 

existe aqui o princípio base de reforçar os três pilares fundamentais de segu-

rança: limpeza e higiene, distanciamento social e uso dos equipamentos de 

proteção individual. 

A Bensaude Hotels Collection sempre teve como prioridade princípios em 

defesa da sociedade, implementando programas com elevados padrões de 

qualidade e rigor em áreas sensíveis como a segurança e higiene alimentar 

ou a preservação do meio ambiente. A segurança de todos está na forma 

responsável como cada um individualmente participa nesta ação, por isso 

preparámos as nossas equipas com formação, equipamento e condições de 

forma a contribuir para a segurança dos nossos clientes.
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1. INFORMAÇÃO
1.1. Protocolo Clientes

O presente documento destina-se a informar os nossos clientes das ações 

implementadas para cumprir com as necessidades de adaptação operacional 

do hotel ao novo cenário COVID-19, seguindo as diretivas da DGS/DRS e a 

regulamentação específica que possa, entretanto, surgir. 

Para além dos cuidados já existentes nas unidades, partilhamos os métodos 

de reforço de limpeza e higiene, a gestão de distanciamento social nos espaços 

públicos, restauração ou outros, e a implementação de uso dos equipamentos 

de proteção individual. 

Asseguramos que existe uma base sólida de preparação das equipas e estru-

tura para criar um ambiente de conforto e segurança para os nossos clientes 

e colaboradores.

1.2. Plano de Contingência

Tendo em conta a ameaça que a COVID-19 representa, a Bensaude Hotels 

Collection implementou um plano de contingência em todas as unidades, que 

visa estabelecer normas, medidas de atuação e controlo, em defesa desta 

nova doença na sua atividade, assim como os procedimentos a acionar perante 

a identificação de casos suspeitos de infeção e/ou de casos confirmados.

 

Este plano tem por objetivo assegurar o normal funcionamento da sua estrutura 

operativa numa situação de emergência epidemiológica, garantindo conforto, 

segurança e bem-estar aos clientes, e é uma ferramenta de informação, 

orientação e trabalho para os nossos colaboradores.

 

O presente plano de contingência foi desenvolvido com 

base nas orientações da Direção Geral da Saúde (DGS/-

DRS) e na melhor evidência científica disponível até ao 

momento.

1.3. Selo Clean & Safe

O Turismo de Portugal lançou o selo «Estabelecimento 

Clean & Safe» para as empresas do setor do turismo, e as 

unidades BHC aderiram, de forma a ver reconhecido o seu 

esforço no cumprimento das recomendações da DGS/-

DRS para evitar a contaminação dos espaços com o novo 

coronavírus, seguindo os critérios de aplicação necessários.

Para além do selo nacional, as nossas unidades hoteleiras 

aderiram também ao selo “Clean & Safe Açores”.

Com o objetivo de garantir que todos os requisitos são 

conhecidos, o Turismo de Portugal disponibilizou um 

programa de formação para sensibilizar as empresas 

turísticas para os procedimentos mínimos de limpeza, 

higiene e medidas de prevenção e controlo da infeção 

COVID-19. Pretende-se desta forma, e com rigor, assegurar 

um destino seguro com uma atuação coordenada por 

parte de todas as empresas do setor. 

 

1.4. HACCP  & Travelife

É política da Bensaude Hotels Collection na Qualidade, 

Higiene e Segurança Alimentar criar e otimizar processos 

que promovam a melhoria constante no serviço e nas 

ações de todos os colaboradores, de forma a assegurar o 

elevado nível de qualidade e salubridade nos produtos e 

ingredientes servidos e comercializados aos seus clientes. 

A nossa ação subsiste em cumprir com rigor os requisitos 

exigíveis das normas e legislação aplicáveis no seu domínio 

de atividade, de forma a garantir a maior segurança.

A Bensaude Hotels Collection obteve a certificação Travelife 

com o nível GOLD nas suas 8 unidades hoteleiras, 

assumindo-se como pioneira nos Açores com esta 

certificação internacional. A Travelife é uma certificação 

desenvolvida especificamente para a indústria do turismo e 

é reconhecida pelo GSTC – Global Sustainable Tourism 

Council, que certifica empresas empenhadas em contribuir 

para o desenvolvimento sustentável, nas suas vertentes 

social, económica e ambiental.

 2. SEGURANÇA
2.1. Medidas de prevenção

É fundamental adotar medidas de prevenção à COVID-

-19 em todos os locais de forma a garantir a saúde, segurança 

e bem-estar de todos. Como tal, pedimos a compreensão 

e colaboração de todos no cumprimento das medidas de 

seguida descritas.

É obrigatório o uso de máscara nos locais de atendimento 

ao público, assim como na circulação de espaços fecha-

dos. Esta regra aplica-se a colaboradores e clientes.

Nas nossas unidades, dispomos deste material e outros 

de proteção individual para aquisição.

Os clientes são aconselhados a permitir a monitorização 

de sintomas da COVID-19 através da medição da tempera-

tura (≥ 38ºC) para sua proteção e dos outros, no momento 

de chegada à unidade. Na ocorrência de sintomas de 

temperatura elevada, igual ou superior a 38ºC, ou respira-

tórios (agravamento da tosse habitual e dispneia / dificulda-

de respiratória), o cliente, acompanhado por um dos nossos 

colaboradores, é dirigido para a zona de isolamento, 

devendo seguir as orientações da equipa do hotel, de 

acordo com os procedimentos estabelecidos no plano de 

contingência.

Somente no caso de temperaturas ou sintomas da COVID-

-19, é efetuado um registo do cliente, dada a necessidade. 

 de rastreamento. Estas medidas serão estritamente 

confinadas para o propósito aqui referido, assegurando os 

níveis mais elevados de privacidade e proteção de dados. 

Recomenda-se manter o distanciamento social de 2 metros. 

Nas áreas de serviço e acessos, dispomos de sinalética de 

forma a facilitar o cumprimento desta norma.

No caso particular dos elevadores, o acesso é limitado, 

pedindo-se a compreensão e colaboração de todos. Em 

alternativa, existe a possibilidade do uso de escadas, no 

qual se devem seguir também as regras de afluência e 

distanciamento.

A adequada lavagem das mãos, com água e sabão (durante 

pelo menos 20 segundos), ou a utilização de solução 

antissética de base alcoólica (SABA), com 70% de álcool, 

permitem eliminar a COVID-19 da superfície da pele, 

evitando que este vírus se transmita. 

2.2. Equipa de prevenção e orientação

Dispomos de uma equipa qualificada para dar informações 

e comunicar aos clientes as medidas e soluções imple-

mentadas na unidade para a prevenção de infeção de 

COVID-19, e certificar que as medidas na unidade estão 

de acordo com as orientações da DGS/DRS, assim como 

os procedimentos internos elaborados.

Esta equipa está devidamente preparada para orientar 

o cliente, perante um caso suspeito ou confirmado de 

COVID-19.

2.3. Quarto de isolamento

Os clientes que desenvolvem um quadro respiratório 

agudo de tosse (persistente ou agravamento de tosse 

habitual) ou febre (temperatura ≥ 38ºC) ou dispneia / 

dificuldade respiratória, são considerados casos suspei-

tos de COVID-19. Neste caso, o cliente é dirigido por um 

dos nossos colaboradores, para a zona de isolamento da 

unidade, devendo contactar a Linha de Saúde - Açores 

(808 24 60 24); Lisboa (808 24 24 24) - para assistência e 

informação especializada.

2.4. Limpeza e higienização

Um dos meios de transmissão da infeção considerado mais 

frequente pela OMS é o contacto com objetos e superfícies 

comuns que estejam contaminados, sendo posteriormente 

transportados pelas mãos à boca, nariz ou olhos.

Por esse motivo, implementámos um rigoroso programa 

de higienização e desinfeção de superfícies nas unidades, 

com produtos, apoio e formação da Ecolab (um dos líderes 

globais em desenvolvimento e comercialização de produ-

tos de higiene, desinfeção e prevenção de infeções).

Este programa está acompanhado de ações de monitoriza-

ção, nomeadamente na elaboração, implementação de 

Planos de Higiene e auditorias da equipa de Qualidade e 

Segurança Alimentar, assegurando o cumprimento das 

periodicidades mínimas obrigatórias, com base nas Orien-

tações, Circulares, Manuais de Boas Práticas e outros 

documentos emitidos pelas entidades competentes como 

Direção Geral de Saúde e Direção Regional de Saúde, 

assim como em função de uma avaliação interna do risco 

tendo em conta a realidade e especificidades das nossas 

Unidades Hoteleiras.

De forma a garantir a consistência e qualidade dos serviços 

prestados, bem como a segurança de todos os clientes e 

colaboradores, são asseguradas nas nossas unidades como 

principais medidas de higienização as seguintes: 

 

Superfícies de toque frequente: Puxadores de porta, 

interruptores de luz/candeeiros, corrimões, entre outros 

têm uma ação de limpeza e higienização mínima de 6 vezes 

ao dia.

Pavimentos (em geral): Ação limpeza e higienização 

mínima de 2 vezes ao dia.

Instalações Sanitárias (incluindo pavimento): Ação limpe-

za e higienização mínima de 3 vezes ao dia (salvo superfí-

cies de toque com maior frequência, como por exemplo 

torneiras, botões de autoclismo, puxadores de porta, inter-

ruptores de luz, entre outros, com uma ação de limpeza e 

higienização mínima de 6 vezes ao dia.

Wellness & Lazer: Ginásios, Piscinas Exteriores e Interio-

res, Jacuzzis, Banhos Turcos e Saunas: Ação limpeza e 

higienização após cada utilização, assim como balneários e 

sanitários associados a estas zonas, cacifos, chuveiros, 

espreguiçadeiras, cadeiras, entre outros.

Salas de Estar/Salas de Reunião/Salas de Jogos/Kids 

Club: Ação limpeza e higienização mínima de 2 vezes ao dia 

e sempre que se justifique em função da utilização do espaço.

Elevadores: Ação limpeza e higienização mínima de 2 em 2 

horas e pavimento com uma ação mínima de 4 vezes ao dia, 

e sempre que se justifique ajustar esta periodicidade em 

função da utilização.

Restaurantes/Bares/Esplanadas: Todas as superfícies 

como mesas, cadeiras, TPA de pagamento e afins, são 

desinfetadas entre clientes.

Quartos: A ação de limpeza e higienização é efetuada 

diariamente e com foco nos pontos críticos de maior 

contacto no quarto, desinfetados com produtos e utensí-

lios de limpeza próprios, de forma a evitar contaminação 

entre zonas secas e húmidas.

Os quartos ficam em repouso, após limpeza e higienização, 

durante um período mínimo de 3 horas.

Ressalva-se que a frequência de limpeza e desinfeção 

poderá ser aumentada/reforçada sempre que se justifique 

e em função do nível de risco associado tendo em conta a 

afluência de clientes.

2.5. Ventilação

Asseguramos a ventilação natural adequada em todos os 

espaços e, nos sistemas de ventilação mecânica, a insu-

flação de ar novo é direta do exterior. 

A nossas equipas de manutenção limpam e desinfetam 

periodicamente, e de acordo com o programa preventivo, 

todos os sistemas de ventilação e ar condicionado.

O quarto tem um período mínimo de 3 horas de arejamen-

to antes da entrada do próximo cliente.

2.6. Equipamentos de Proteção Individual

Asseguramos que os nossos colaboradores possuem os 

devidos equipamentos de proteção individual como 

luvas, máscaras e viseiras de proteção, bem como fatos/ 

batas nos serviços de limpeza e restauração.

Para além dos dispensadores de solução antissética de 

base alcoólica (SABA) que dispomos nas várias áreas das 

nossas unidades, para uso de colaboradores e clientes, 

temos também disponível para o cliente, a compra de kits 

de proteção individual com luvas, máscara e gel desinfe-

tante.
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de sintomas da COVID-19 através da medição da tempera-

tura (≥ 38ºC) para sua proteção e dos outros, no momento 

de chegada à unidade. Na ocorrência de sintomas de 

temperatura elevada, igual ou superior a 38ºC, ou respira-

tórios (agravamento da tosse habitual e dispneia / dificulda-

de respiratória), o cliente, acompanhado por um dos nossos 

colaboradores, é dirigido para a zona de isolamento, 

devendo seguir as orientações da equipa do hotel, de 

acordo com os procedimentos estabelecidos no plano de 

contingência.

Somente no caso de temperaturas ou sintomas da COVID-

-19, é efetuado um registo do cliente, dada a necessidade. 

 de rastreamento. Estas medidas serão estritamente 

confinadas para o propósito aqui referido, assegurando os 

níveis mais elevados de privacidade e proteção de dados. 

Recomenda-se manter o distanciamento social de 2 metros. 

Nas áreas de serviço e acessos, dispomos de sinalética de 

forma a facilitar o cumprimento desta norma.

No caso particular dos elevadores, o acesso é limitado, 

pedindo-se a compreensão e colaboração de todos. Em 

alternativa, existe a possibilidade do uso de escadas, no 

qual se devem seguir também as regras de afluência e 

distanciamento.

A adequada lavagem das mãos, com água e sabão (durante 

pelo menos 20 segundos), ou a utilização de solução 

antissética de base alcoólica (SABA), com 70% de álcool, 

permitem eliminar a COVID-19 da superfície da pele, 

evitando que este vírus se transmita. 

2.2. Equipa de prevenção e orientação

Dispomos de uma equipa qualificada para dar informações 

e comunicar aos clientes as medidas e soluções imple-

mentadas na unidade para a prevenção de infeção de 

COVID-19, e certificar que as medidas na unidade estão 

de acordo com as orientações da DGS/DRS, assim como 

os procedimentos internos elaborados.

Esta equipa está devidamente preparada para orientar 

o cliente, perante um caso suspeito ou confirmado de 

COVID-19.

2.3. Quarto de isolamento

Os clientes que desenvolvem um quadro respiratório 

agudo de tosse (persistente ou agravamento de tosse 

habitual) ou febre (temperatura ≥ 38ºC) ou dispneia / 

dificuldade respiratória, são considerados casos suspei-

tos de COVID-19. Neste caso, o cliente é dirigido por um 

dos nossos colaboradores, para a zona de isolamento da 

unidade, devendo contactar a Linha de Saúde - Açores 

(808 24 60 24); Lisboa (808 24 24 24) - para assistência e 

informação especializada.

2.4. Limpeza e higienização

Um dos meios de transmissão da infeção considerado mais 

frequente pela OMS é o contacto com objetos e superfícies 

comuns que estejam contaminados, sendo posteriormente 

transportados pelas mãos à boca, nariz ou olhos.

Por esse motivo, implementámos um rigoroso programa 

de higienização e desinfeção de superfícies nas unidades, 

com produtos, apoio e formação da Ecolab (um dos líderes 

globais em desenvolvimento e comercialização de produ-

tos de higiene, desinfeção e prevenção de infeções).

Este programa está acompanhado de ações de monitoriza-

ção, nomeadamente na elaboração, implementação de 

Planos de Higiene e auditorias da equipa de Qualidade e 

Segurança Alimentar, assegurando o cumprimento das 

periodicidades mínimas obrigatórias, com base nas Orien-

tações, Circulares, Manuais de Boas Práticas e outros 

documentos emitidos pelas entidades competentes como 

Direção Geral de Saúde e Direção Regional de Saúde, 

assim como em função de uma avaliação interna do risco 

tendo em conta a realidade e especificidades das nossas 

Unidades Hoteleiras.

De forma a garantir a consistência e qualidade dos serviços 

prestados, bem como a segurança de todos os clientes e 

colaboradores, são asseguradas nas nossas unidades como 

principais medidas de higienização as seguintes: 

 

Superfícies de toque frequente: Puxadores de porta, 

interruptores de luz/candeeiros, corrimões, entre outros 

têm uma ação de limpeza e higienização mínima de 6 vezes 

ao dia.

Pavimentos (em geral): Ação limpeza e higienização 

mínima de 2 vezes ao dia.

Instalações Sanitárias (incluindo pavimento): Ação limpe-

za e higienização mínima de 3 vezes ao dia (salvo superfí-

cies de toque com maior frequência, como por exemplo 

torneiras, botões de autoclismo, puxadores de porta, inter-

ruptores de luz, entre outros, com uma ação de limpeza e 

higienização mínima de 6 vezes ao dia.

Wellness & Lazer: Ginásios, Piscinas Exteriores e Interio-

res, Jacuzzis, Banhos Turcos e Saunas: Ação limpeza e 

higienização após cada utilização, assim como balneários e 

sanitários associados a estas zonas, cacifos, chuveiros, 

espreguiçadeiras, cadeiras, entre outros.

Salas de Estar/Salas de Reunião/Salas de Jogos/Kids 

Club: Ação limpeza e higienização mínima de 2 vezes ao dia 

e sempre que se justifique em função da utilização do espaço.

Elevadores: Ação limpeza e higienização mínima de 2 em 2 

horas e pavimento com uma ação mínima de 4 vezes ao dia, 

e sempre que se justifique ajustar esta periodicidade em 

função da utilização.

Restaurantes/Bares/Esplanadas: Todas as superfícies 

como mesas, cadeiras, TPA de pagamento e afins, são 

desinfetadas entre clientes.

Quartos: A ação de limpeza e higienização é efetuada 

diariamente e com foco nos pontos críticos de maior 

contacto no quarto, desinfetados com produtos e utensí-

lios de limpeza próprios, de forma a evitar contaminação 

entre zonas secas e húmidas.

Os quartos ficam em repouso, após limpeza e higienização, 

durante um período mínimo de 3 horas.

Ressalva-se que a frequência de limpeza e desinfeção 

poderá ser aumentada/reforçada sempre que se justifique 

e em função do nível de risco associado tendo em conta a 

afluência de clientes.

2.5. Ventilação

Asseguramos a ventilação natural adequada em todos os 

espaços e, nos sistemas de ventilação mecânica, a insu-

flação de ar novo é direta do exterior. 

A nossas equipas de manutenção limpam e desinfetam 

periodicamente, e de acordo com o programa preventivo, 

todos os sistemas de ventilação e ar condicionado.

O quarto tem um período mínimo de 3 horas de arejamen-

to antes da entrada do próximo cliente.

2.6. Equipamentos de Proteção Individual

Asseguramos que os nossos colaboradores possuem os 

devidos equipamentos de proteção individual como 

luvas, máscaras e viseiras de proteção, bem como fatos/ 

batas nos serviços de limpeza e restauração.

Para além dos dispensadores de solução antissética de 

base alcoólica (SABA) que dispomos nas várias áreas das 

nossas unidades, para uso de colaboradores e clientes, 

temos também disponível para o cliente, a compra de kits 

de proteção individual com luvas, máscara e gel desinfe-

tante.

2m
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1.4. HACCP  & Travelife

É política da Bensaude Hotels Collection na Qualidade, 

Higiene e Segurança Alimentar criar e otimizar processos 

que promovam a melhoria constante no serviço e nas 

ações de todos os colaboradores, de forma a assegurar o 

elevado nível de qualidade e salubridade nos produtos e 

ingredientes servidos e comercializados aos seus clientes. 

A nossa ação subsiste em cumprir com rigor os requisitos 

exigíveis das normas e legislação aplicáveis no seu domínio 

de atividade, de forma a garantir a maior segurança.

A Bensaude Hotels Collection obteve a certificação Travelife 

com o nível GOLD nas suas 8 unidades hoteleiras, 

assumindo-se como pioneira nos Açores com esta 

certificação internacional. A Travelife é uma certificação 

desenvolvida especificamente para a indústria do turismo e 

é reconhecida pelo GSTC – Global Sustainable Tourism 

Council, que certifica empresas empenhadas em contribuir 

para o desenvolvimento sustentável, nas suas vertentes 

social, económica e ambiental.

 2. SEGURANÇA
2.1. Medidas de prevenção

É fundamental adotar medidas de prevenção à COVID-

-19 em todos os locais de forma a garantir a saúde, segurança 

e bem-estar de todos. Como tal, pedimos a compreensão 

e colaboração de todos no cumprimento das medidas de 

seguida descritas.

É obrigatório o uso de máscara nos locais de atendimento 

ao público, assim como na circulação de espaços fecha-

dos. Esta regra aplica-se a colaboradores e clientes.

Nas nossas unidades, dispomos deste material e outros 

de proteção individual para aquisição.

Os clientes são aconselhados a permitir a monitorização 

de sintomas da COVID-19 através da medição da tempera-

tura (≥ 38ºC) para sua proteção e dos outros, no momento 

de chegada à unidade. Na ocorrência de sintomas de 

temperatura elevada, igual ou superior a 38ºC, ou respira-

tórios (agravamento da tosse habitual e dispneia / dificulda-

de respiratória), o cliente, acompanhado por um dos nossos 

colaboradores, é dirigido para a zona de isolamento, 

devendo seguir as orientações da equipa do hotel, de 

acordo com os procedimentos estabelecidos no plano de 

contingência.

Somente no caso de temperaturas ou sintomas da COVID-

-19, é efetuado um registo do cliente, dada a necessidade. 
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COVID-19, e certificar que as medidas na unidade estão 

de acordo com as orientações da DGS/DRS, assim como 
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(808 24 60 24); Lisboa (808 24 24 24) - para assistência e 

informação especializada.
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comuns que estejam contaminados, sendo posteriormente 

transportados pelas mãos à boca, nariz ou olhos.
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globais em desenvolvimento e comercialização de produ-
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Este programa está acompanhado de ações de monitoriza-
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Planos de Higiene e auditorias da equipa de Qualidade e 

Segurança Alimentar, assegurando o cumprimento das 

periodicidades mínimas obrigatórias, com base nas Orien-

tações, Circulares, Manuais de Boas Práticas e outros 

documentos emitidos pelas entidades competentes como 

Direção Geral de Saúde e Direção Regional de Saúde, 

assim como em função de uma avaliação interna do risco 

tendo em conta a realidade e especificidades das nossas 

Unidades Hoteleiras.

De forma a garantir a consistência e qualidade dos serviços 

prestados, bem como a segurança de todos os clientes e 

colaboradores, são asseguradas nas nossas unidades como 

principais medidas de higienização as seguintes: 

 

Superfícies de toque frequente: Puxadores de porta, 

interruptores de luz/candeeiros, corrimões, entre outros 

têm uma ação de limpeza e higienização mínima de 6 vezes 

ao dia.

Pavimentos (em geral): Ação limpeza e higienização 

mínima de 2 vezes ao dia.

Instalações Sanitárias (incluindo pavimento): Ação limpe-

za e higienização mínima de 3 vezes ao dia (salvo superfí-

cies de toque com maior frequência, como por exemplo 

torneiras, botões de autoclismo, puxadores de porta, inter-

ruptores de luz, entre outros, com uma ação de limpeza e 

higienização mínima de 6 vezes ao dia.

Wellness & Lazer: Ginásios, Piscinas Exteriores e Interio-

res, Jacuzzis, Banhos Turcos e Saunas: Ação limpeza e 

higienização após cada utilização, assim como balneários e 

sanitários associados a estas zonas, cacifos, chuveiros, 

espreguiçadeiras, cadeiras, entre outros.

Salas de Estar/Salas de Reunião/Salas de Jogos/Kids 

Club: Ação limpeza e higienização mínima de 2 vezes ao dia 

e sempre que se justifique em função da utilização do espaço.

Elevadores: Ação limpeza e higienização mínima de 2 em 2 

horas e pavimento com uma ação mínima de 4 vezes ao dia, 

e sempre que se justifique ajustar esta periodicidade em 

função da utilização.

Restaurantes/Bares/Esplanadas: Todas as superfícies 

como mesas, cadeiras, TPA de pagamento e afins, são 

desinfetadas entre clientes.

Quartos: A ação de limpeza e higienização é efetuada 

diariamente e com foco nos pontos críticos de maior 

contacto no quarto, desinfetados com produtos e utensí-

lios de limpeza próprios, de forma a evitar contaminação 

entre zonas secas e húmidas.

Os quartos ficam em repouso, após limpeza e higienização, 

durante um período mínimo de 3 horas.

Ressalva-se que a frequência de limpeza e desinfeção 

poderá ser aumentada/reforçada sempre que se justifique 

e em função do nível de risco associado tendo em conta a 

afluência de clientes.

2.5. Ventilação

Asseguramos a ventilação natural adequada em todos os 

espaços e, nos sistemas de ventilação mecânica, a insu-

flação de ar novo é direta do exterior. 

A nossas equipas de manutenção limpam e desinfetam 

periodicamente, e de acordo com o programa preventivo, 

todos os sistemas de ventilação e ar condicionado.

O quarto tem um período mínimo de 3 horas de arejamen-

to antes da entrada do próximo cliente.

2.6. Equipamentos de Proteção Individual

Asseguramos que os nossos colaboradores possuem os 

devidos equipamentos de proteção individual como 

luvas, máscaras e viseiras de proteção, bem como fatos/ 

batas nos serviços de limpeza e restauração.

Para além dos dispensadores de solução antissética de 

base alcoólica (SABA) que dispomos nas várias áreas das 

nossas unidades, para uso de colaboradores e clientes, 

temos também disponível para o cliente, a compra de kits 

de proteção individual com luvas, máscara e gel desinfe-

tante.
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2.6. Equipamentos de Proteção Individual

Asseguramos que os nossos colaboradores possuem os 

devidos equipamentos de proteção individual como 

luvas, máscaras e viseiras de proteção, bem como fatos/ 

batas nos serviços de limpeza e restauração.

Para além dos dispensadores de solução antissética de 

base alcoólica (SABA) que dispomos nas várias áreas das 

nossas unidades, para uso de colaboradores e clientes, 

temos também disponível para o cliente, a compra de kits 

de proteção individual com luvas, máscara e gel desinfe-

tante.

3. ENTRADA
3.1. Estacionamento / Lobby / Bagageiro

Bem-vindo

A Bensaude Hotels Collection estima muito os seus clientes 

e tem na sua cultura de serviço uma forma personalizada de 

receber e atender.

A situação atual pede que a prevenção e segurança tenha 

prioridade e por isso alguns pontos de serviço requerem 

uma redução de contacto para a segurança de todos.

Tal não descura a arte genuína Açoriana de bem receber, 

que tão bem nos caracteriza, onde conforto e atenção são 

nossas prioridades.  

Estacionamento 

Na entrada para o local de estacionamento, pela necessi-

dade de acionar o botão de acesso, sugerimos a utilização 

de luva para evitar o contacto ou a lavagem das mãos 

após esta ação no dispositivo mais próximo e antes da 

próxima interação.

Valet parking

Nas unidades com este serviço, fica ao critério do cliente 

se pretende estacionar a viatura ou se prefere o nosso 

serviço personalizado. 

No caso de ser efetuado pelo nosso colaborador, este 

encontra-se devidamente equipado com máscara e luvas 

e coloca um protetor plástico sob a cadeira. Todos os pontos 

de contacto são desinfetados após o estacionamento ou 

no ato de entrega.

Lobby 

À entrada para o hotel / lobby, o cliente deve ter a sua 

máscara colocada.

É solicitado aos clientes a medição de temperatura, sendo 

que aqueles que registem uma temperatura acima dos 

38ºC são encaminhados para a área de isolamento.

Bagagem

Sugerimos que a bagagem seja tratada diretamente pelo 

cliente de forma a evitar contacto, em especial se a mesma 

é de pequena dimensão. 

As nossas equipas estão prontas para dar apoio, se essa 

for a escolha. Os nossos bagageiros têm o cuidado de 

utilizar luvas para esta ação e, na entrega da bagagem, 

irão aplicar um desinfetante para limpar qualquer contacto.

3.2. Receção

Reserva

O nosso website é a forma mais indicada para marcação de 

reserva nas nossas unidades. Desta forma garantimos as 

melhores condições e a informação detalhada é atualizada 

no nosso sistema, o que irá facilitar os processos seguintes.

Check in online

Com a utilização do nosso sistema de reservas, a informação 

necessária já está introduzida. Assim poderá reduzir o 

tempo de contacto na receção utilizando o nosso sistema 

de check in online.

Check in e registo no hotel

Para respeitar o distanciamento social, temos separado-

res para criar filas únicas no atendimento e indicadores de 

medida entre clientes. Nos balcões de receção, dispomos 

de protetores de acrílico para contribuir para a sua prote-

ção no momento de interação mais próxima com a equipa 

do hotel.

O equipamento de leitura de documento de identificação 

está ao alcance dos clientes, evitando assim a passagem da 

documentação pessoal para a equipa de receção.

A chave da porta é única peça de passagem para as suas 

mãos. Tendo feito antecipadamente o check-in online, esta 

estará já preparada devidamente.

Temos na receção e por vários pontos da unidade produto 

de desinfeção para as mãos para ser utilizado sempre 

que desejar.

Check out

Para minimizar o seu tempo de interação na receção, 

solicitamos por e-mail a confirmação de que está de 

acordo com a faturação, de forma a reduzir os procedimen-

tos de check-out, sendo apenas necessário o pagamento 

e entrega de chave.

Informação de serviços

Para quem não teve oportunidade de entrar no nosso 

website, ao chegar ao hotel, é-lhe facultado um QrCode 

através do qual os clientes podem aceder a toda a infor-

mação da unidade através de uma APP nos seus dispositi-

vos móveis.

Esta aplicação permite ter a informação de serviços 

disponíveis incluindo ementas do restaurante e bar para-

facilitar a consulta de opções.

Comunicação

Temos uma aplicação chat para facilitar a comunicação 

com a unidade antes, mas em especial, durante a sua estadia, 

facilitando a forma de dar resposta a todos os seus 

pedidos. O room service, por exemplo, pode ser realizado 

sem a necessidade de utilização do telefone do quarto. 

3.3. Serviços - Outros / Rent-a-car

Serviços - Outros

Na receção, a nossa equipa tem toda a informação neces-

sária sobre os serviços da unidade, atividades da região 

ou locais de interesse, também disponíveis em formato 

digital no nosso website. 

Rent a Car

A Wayzor, nos Açores, é nossa recomendação de confiança. 

Tem serviço e atendimento de qualidade e implementou 

o programa Care & Protect, com medidas de higiene 

rigorosas para a sua segurança, sendo também detentora 

do selo "Clean & Safe Açores". 

 

 4. SALAS DE REUNIÃO  
 – EVENTOS

Os pedidos destes serviços são muito personalizados, 

por isso a montagem é feita de acordo com a solicitação 

do cliente e respeitando todas as normas em vigor para a 

realização de eventos. 

Recomendamos o cumprimento das medidas de segurança 

no que diz respeito à limitação de capacidade para 2/3, ao 

distanciamento entre participantes e às medidas de 

higienização adequadas antes e durante a reunião ou 

evento. Em caso de um pedido de evento, onde seja incluído 

serviço de restauração, os procedimentos e normas a 

aplicar são os descritos no presente documento.

                 

5. SALAS DE ESTAR / SALAS
DE JOGOS / KIDS CLUB

Salas de Estar

Nestas zonas, o mobiliário está disposto de forma a salva-

guardar o distanciamento social. Os artigos habitualmente 

expostos como welcome drink, revistas ou outros materiais 

não essenciais foram retirados de forma a reduzir os 

pontos de contacto. Tal como outros espaços, também este 

se encontra equipado com desinfetante para uso do cliente.  

Salas de Jogos

Nas unidades onde estas facilidades existem, foram 

retirados do local todos os artigos de jogo como tacos de 

bilhar, tabuleiros de jogos, baralhos de cartas, entre 

outros, de forma a evitar que estes artigos possam ser 

utilizados por outros clientes sem antes ter havido a 

necessária higienização.  

Estes artigos estão disponíveis a pedido, no ponto de 

serviço mais próximo ou através de comunicação chat. 

São entregues devidamente higienizados para uso e será 

solicitada a entrega dos mesmos após a sua utilização.

Salas para crianças / Kids Club

Nestes espaços, disponibilizamos kits de criança ou 

artigos para brincar a pedido, que estão devidamente 

preparados e higienizados. 

Não é permitida a partilha de brinquedos e o calçado 

deverá ser deixado no exterior do espaço.

6. WELLNESS & LAZER
6.1. Piscinas

No que respeita às piscinas, os espaços encontram-se 

devidamente sinalizados com algumas medidas preventi-

vas que devem ser respeitadas pelo hóspede, nomeada-

mente:

- Respeitar a lotação do espaço indicada/afixada;

- Manter distanciamento mínimo de 2m;

- Desinfetar as mãos à entrada e saída do espaço;

- Não é permitido reservar cadeiras ou espreguiçadeiras;

- Está implementado um processo de controlo de acessos 

a estes espaços;

- Aconselhamos o uso de óculos de natação na piscina.

A água é tratada e os respetivos registos de qualidade da 

água são devidamente mantidos.

6.2. Balneários / Vestiários

Os balneários / vestiários encontram-se igualmente sina-

lizados com as seguintes recomendações:

- Cumprir lotação afixada;

- Manter o distanciamento;

- Desinfetar as mãos à entrada e à saída da dos espaços.

A desinfeção dos cacifos, cabides, chuveiros/ cabines de 

duche e instalações sanitárias é feita, sempre que possí-

vel, após cada utilização. 

6.3. Serviço de Beleza e Estética / Spa

Criámos medidas que asseguram o limite do número de 

pessoas permitidas no estabelecimento, de forma a 

garantir a distância entre pessoas dentro das instalações, 

nomeadamente: 

Atendemos apenas por marcação, de forma a garantir um 

número controlável e fixo de pessoas dentro das instala-

ções. Para se reorganizar a zona de atendimento garantindo, 

a título indicativo, aplicamos a existência de pelo menos um 

lugar vazio entre duas pessoas. 

De forma a minimizar pontos de contacto:

- Não são permitidas pessoas à espera dentro das instala-

ções nem o serviço de comidas e bebidas.

- O cliente deve evitar trazer artigos não essenciais como 

adereços ou joalharia.

- Os artigos em exposição são limitados ao essencial e o 

acesso aos mesmos deve ser evitado pelos clientes. 

- As ferramentas de diagnóstico como câmara, tablet e 

mostruários de cores só podem ser usadas pelo profissional 

de serviço e desinfetadas após cada utilização.

- Todo o material que não é de utilização única (escovas, 

tesouras, pentes, limas e blocos polidores de unhas, etc.) 

é lavado e desinfetado após cada utilização. O material de 

manicura cortante e as tesouras de corte de cabelo, para 

além de lavado e desinfetado, é também esterilizado. 

- A roupa de trabalho dos colaboradores, as toalhas ou 

outros artigos laváveis, após terem sido usados para um 

cliente, são colocados em saco fechado para serem lava-

dos em máquina com recurso a desinfetante e a tempera-

tura superiores a 60ºC. 

Todas as restantes medidas aplicáveis e mencionadas 

referentes à prevenção neste documento, em especial 

referentes à proteção pessoal, são também aqui aplicadas.

6.4. Ginásio

Existe a necessidade de controlo de entradas e afluência, 

assim como a necessidade de distanciamento social, por 

isso os horários de funcionamento e lotação encontram-

-se afixados no local.

Providenciamos toalhitas no espaço para que o hóspede 

possa desinfetar o equipamento antes e após utilização; 

O hóspede deve desinfetar as mãos à entrada e à saída do 

espaço e respeitar o processo de controlo de acessos a 

este espaço.

As máquinas são desinfetadas, sempre que possível, 

entre cada utilização dos hóspedes.

7. RESTAURAÇÃO
7.1. Restaurante

Capacidade do restaurante

De forma a garantir o distanciamento entre as pessoas 

aplicámos medidas adequadas para o efeito, tendo-se 

criado, no controlo de entrada, uma separação de entrada 

e saída das pessoas, com sinalética para manter as distân-

cias sociais. 

Organizámos o espaço das refeições de forma a permitir 

uma distância de segurança mínima de 2 metros entre 

pessoas com a redução da capacidade para 2/3 e com 

indicação da capacidade total à porta de cada espaço.

Implementámos uma disposição de mesas para que os 

clientes não fiquem sentados em lugares frente a frente, 

exceto quando pertençam à mesma família, e pedimos 

para evitar mais de duas pessoas por mesa. 

Dependendo da ocupação, aplicamos horários de atendi-

mentos específicos ou mesmo através de marcação, de 

forma a ser possível atender os clientes todos em segurança. 

Esta informação é atualizada ao momento nos vários 

meios e no local.

Qualidade, Higiene e Segurança

A Bensaude Hotels Collection possui um programa rigo-

roso de controlo em relação à qualidade, higiene e segu-

rança alimentar, e este rigor estende-se ao plano de limpeza 

e higienização das instalações, desde as entregas, às zonas 

de preparação e ao serviço aos clientes. Os colaboradores 

estão todos equipados com o material de proteção indivi-

dual, de forma a trabalhar e transmitir segurança e 

conforto aos clientes.

Montagem de mesas

Mesas de restaurantes com montagem / decoração mini-

malista, sem toalhas de mesa sempre que possível. 

Serviço

As ementas são providenciadas em aplicação móvel para 

facilitar a consulta, e para quem não dispõe dessa facili-

dade, é apresentado e são disponibilizadas em formato 

físico de uso único, evitando a partilha desse artigo com 

outros clientes.

Pela proximidade que o serviço implica entre colaborado-

res e clientes, que pode ser um veículo de propagação da 

doença, é extremamente importante a implementação de 

procedimentos para assegurar maior segurança e tran-

quilidade ao cliente.

O nível de ocupação vai determinar algumas alterações 

no serviço, ou seja, sempre que possível reduzimos as 

opções de buffet e privilegiar o serviço direto à mesa. 

Quando o serviço for buffet, as opções são individuais ou 

com serviço direto ao cliente. 

Pequeno-almoço

Sempre que possível, o serviço é feito à carta, incluindo 

bebidas.

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descar-

regar a mesma através de leitura de QrCode.

Nas unidades onde a estrutura do buffet é utilizada, as 

medidas de serviço implementadas asseguram segurança 

e variedade aos clientes. 

As opções disponíveis são agora preparadas individual-

mente, evitando assim a partilha de utensílio de serviço. 

Existe um ponto de entrada e saída para a zona de serviço 

para eliminar cruzamento com outros clientes e o acesso 

é controlado para não haver ajuntamento. 

O apoio dos colaboradores é prestado do lado contrário 

do buffet de onde está o cliente, e com a devida proteção, 

possibilitando o serviço sem a necessidade de o cliente 

tocar em utensílios partilhados, mas permitindo um aten-

dimento cuidado.

Almoços e Jantares

A reserva é obrigatória de forma a controlar a disponibi-

lidade da sala assim como assegurar um serviço mais 

personalizado. 

Como primeira opção todas as unidades têm um serviço 

direto à carta, e nesta primeira fase, temos opções mais 

seletivas para escolha tendo em conta os procedimentos 

de segurança que implicam um maior controlo e atenção.

Apenas em casos onde a afluência é maior ou por acordo 

com o cliente, é servido buffet, mas tal como mencionado 

no ponto anterior, todas as opções de montagem e serviço 

serão adequadas para manter as regras de segurança. 

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descarre-

gar a mesma através de leitura de QrCode.

7.2. Bar / Snack Bar / Esplanada

Bar / Snack Bar / Esplanadas

Como princípio base, as regras de segurança, higiene e 

distanciamento também se aplicam nestes espaços à 

semelhança do que acontece nos restaurantes.

Organizámos o espaço com restrições ou disposição do 

mobiliário de forma a permitir uma distância de segurança 

mínima de 2 metros entre pessoas com a redução da 

capacidade para 2/3, sendo que a capacidade está afixada 

à entrada.

Implementámos uma disposição das mesas e mobiliário 

para que os clientes não fiquem sentados em lugares 

frente a frente, e os lugares ao balcão foram eliminados. 

Dependendo da ocupação, é aplicada uma monitorização 

da afluência de modo a ser possível atender os clientes 

em segurança.

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descar-

regar a mesma através de leitura de QrCode.

7.3. Room Service / Mini Bar

Room Service

Os pedidos podem ser realizados através de uma aplicação 

chat ou pelo contacto indicado no diretório de serviços. 

O serviço assegurado é colocado à porta do quarto em 

carrinho de serviço e, de seguida, o colaborador bate à 

porta para o cliente receber o pedido e validar o mesmo.

Desta forma evitamos a entrada do colaborador no quarto. 

Todo o serviço é efetuado por pessoal equipado com 

proteção, e todo o equipamento para entrega no quarto é 

preparado com as medidas de higiene necessárias.

Mini Bar

Neste período, de forma a minimizar artigos e pontos de 

contacto, os minibares são equipados apenas com 3 

garrafas de água. Caso seja desejo do cliente, e a pedido, o 

minibar pode ser recheado antes da chegada (de preferên-

cia) ou durante a estadia, com a possibilidade de selecio-

nar apenas os artigos pretendidos.

Disponibilizamos a carta em formato físico e digital, podendo 

o cliente descarregar a mesma através de leitura de QrCode.

8. QUARTOS -HOUSEKEEPING  - 
LAVANDARIA
A limpeza dos quartos é um dos fatores de maior importância para 

a Bensaude Hotels Collection.

A equipa ao entrar para realizar o serviço de limpeza, está 

munida com o equipamento de proteção individual correto, 

material de apoio e produtos selecionados. Avaliam o 

quarto e preparam-se para executar o trabalho de uma 

forma metódica e estudada, com três áreas distintas em 

termos de artigos de utilização (terraço ou varanda, 

quarto e instalações sanitárias).

A limpeza de quartos é efetuada diariamente focada em 

pontos críticos de maior contacto no quarto, nomeadamente:

Pegas ou puxadores de portas, janelas e gavetas, mesas, 

cadeiras, candeeiros, interruptores de luz, termostatos, 

AC, telefones, minibar, controlo TV, cabides, secador de 

cabelo, cofre, entre outros.

As zonas de instalação sanitária têm uma atenção espe-

cífica onde torneiras, sanitas, dispensadores, louças e 

pavimentos que são desinfetados com produtos e utensí-

lios de limpeza próprios de forma a evitar contaminação 

entre as diferentes zonas do quarto.

Os produtos de limpeza são adequados a cada área: casa 

de banho, desinfetante para superfícies gerais, limpa 

vidros, produto de limpeza para aço inoxidável, produto 

de limpeza para o chão e finalizados com ambientador.

A limpeza dos pisos, de qualquer tipo de material, é 

executada com o maior rigor e atenção.

Neste período é importante a redução de manuseamento 

de artigos mais sensíveis como a roupa de cama, uma vez 

que além das questões de segurança existe a questão 

ambiental que é uma preocupação de todos. Por isso 

promovemos a possibilidade da mudança da roupa da 

cama e atoalhados de acordo com as indicações do cliente. 

Para todas as novas entradas é garantida a renovação 

total de toda a roupa, assim como um arejamento do 

quarto de um mínimo de 3 horas.  

Nos quartos foi necessário limitar os artigos não essen-

ciais, por isso revistas, panfletos e outros artigos menores 

foram retirados. Os diretórios e informações podem ser 

consultados por meio digital.

Os serviços de abertura de cama não serão realizados 

durante este período para reduzir visitas não essenciais 

aos quartos.

Lavandaria

Temos à sua disposição o serviço de lavandaria e pedimos 

para seguir as indicações de segurança disponíveis para o 

tratamento da sua roupa. Sugerimos, no entanto, que 

limite estes pedidos ao estritamente necessário, tendo 

em conta a possibilidade de evitar mais um ponto de 

controlo em artigos pessoais.



1.4. HACCP  & Travelife

É política da Bensaude Hotels Collection na Qualidade, 

Higiene e Segurança Alimentar criar e otimizar processos 

que promovam a melhoria constante no serviço e nas 

ações de todos os colaboradores, de forma a assegurar o 

elevado nível de qualidade e salubridade nos produtos e 

ingredientes servidos e comercializados aos seus clientes. 

A nossa ação subsiste em cumprir com rigor os requisitos 

exigíveis das normas e legislação aplicáveis no seu domínio 

de atividade, de forma a garantir a maior segurança.

A Bensaude Hotels Collection obteve a certificação Travelife 

com o nível GOLD nas suas 8 unidades hoteleiras, 

assumindo-se como pioneira nos Açores com esta 

certificação internacional. A Travelife é uma certificação 

desenvolvida especificamente para a indústria do turismo e 

é reconhecida pelo GSTC – Global Sustainable Tourism 

Council, que certifica empresas empenhadas em contribuir 

para o desenvolvimento sustentável, nas suas vertentes 

social, económica e ambiental.

 2. SEGURANÇA
2.1. Medidas de prevenção

É fundamental adotar medidas de prevenção à COVID-

-19 em todos os locais de forma a garantir a saúde, segurança 

e bem-estar de todos. Como tal, pedimos a compreensão 

e colaboração de todos no cumprimento das medidas de 

seguida descritas.

É obrigatório o uso de máscara nos locais de atendimento 

ao público, assim como na circulação de espaços fecha-

dos. Esta regra aplica-se a colaboradores e clientes.

Nas nossas unidades, dispomos deste material e outros 

de proteção individual para aquisição.

Os clientes são aconselhados a permitir a monitorização 

de sintomas da COVID-19 através da medição da tempera-

tura (≥ 38ºC) para sua proteção e dos outros, no momento 

de chegada à unidade. Na ocorrência de sintomas de 

temperatura elevada, igual ou superior a 38ºC, ou respira-

tórios (agravamento da tosse habitual e dispneia / dificulda-

de respiratória), o cliente, acompanhado por um dos nossos 

colaboradores, é dirigido para a zona de isolamento, 

devendo seguir as orientações da equipa do hotel, de 

acordo com os procedimentos estabelecidos no plano de 

contingência.

Somente no caso de temperaturas ou sintomas da COVID-

-19, é efetuado um registo do cliente, dada a necessidade. 

 de rastreamento. Estas medidas serão estritamente 

confinadas para o propósito aqui referido, assegurando os 

níveis mais elevados de privacidade e proteção de dados. 

Recomenda-se manter o distanciamento social de 2 metros. 

Nas áreas de serviço e acessos, dispomos de sinalética de 

forma a facilitar o cumprimento desta norma.

No caso particular dos elevadores, o acesso é limitado, 

pedindo-se a compreensão e colaboração de todos. Em 

alternativa, existe a possibilidade do uso de escadas, no 

qual se devem seguir também as regras de afluência e 

distanciamento.

A adequada lavagem das mãos, com água e sabão (durante 

pelo menos 20 segundos), ou a utilização de solução 

antissética de base alcoólica (SABA), com 70% de álcool, 

permitem eliminar a COVID-19 da superfície da pele, 

evitando que este vírus se transmita. 

2.2. Equipa de prevenção e orientação

Dispomos de uma equipa qualificada para dar informações 

e comunicar aos clientes as medidas e soluções imple-

mentadas na unidade para a prevenção de infeção de 

COVID-19, e certificar que as medidas na unidade estão 

de acordo com as orientações da DGS/DRS, assim como 

os procedimentos internos elaborados.

Esta equipa está devidamente preparada para orientar 

o cliente, perante um caso suspeito ou confirmado de 

COVID-19.

2.3. Quarto de isolamento

Os clientes que desenvolvem um quadro respiratório 

agudo de tosse (persistente ou agravamento de tosse 

habitual) ou febre (temperatura ≥ 38ºC) ou dispneia / 

dificuldade respiratória, são considerados casos suspei-

tos de COVID-19. Neste caso, o cliente é dirigido por um 

dos nossos colaboradores, para a zona de isolamento da 

unidade, devendo contactar a Linha de Saúde - Açores 

(808 24 60 24); Lisboa (808 24 24 24) - para assistência e 

informação especializada.

2.4. Limpeza e higienização

Um dos meios de transmissão da infeção considerado mais 

frequente pela OMS é o contacto com objetos e superfícies 

comuns que estejam contaminados, sendo posteriormente 

transportados pelas mãos à boca, nariz ou olhos.

Por esse motivo, implementámos um rigoroso programa 

de higienização e desinfeção de superfícies nas unidades, 

com produtos, apoio e formação da Ecolab (um dos líderes 

globais em desenvolvimento e comercialização de produ-

tos de higiene, desinfeção e prevenção de infeções).

Este programa está acompanhado de ações de monitoriza-

ção, nomeadamente na elaboração, implementação de 

Planos de Higiene e auditorias da equipa de Qualidade e 

Segurança Alimentar, assegurando o cumprimento das 

periodicidades mínimas obrigatórias, com base nas Orien-

tações, Circulares, Manuais de Boas Práticas e outros 

documentos emitidos pelas entidades competentes como 

Direção Geral de Saúde e Direção Regional de Saúde, 

assim como em função de uma avaliação interna do risco 

tendo em conta a realidade e especificidades das nossas 

Unidades Hoteleiras.

De forma a garantir a consistência e qualidade dos serviços 

prestados, bem como a segurança de todos os clientes e 

colaboradores, são asseguradas nas nossas unidades como 

principais medidas de higienização as seguintes: 

 

Superfícies de toque frequente: Puxadores de porta, 

interruptores de luz/candeeiros, corrimões, entre outros 

têm uma ação de limpeza e higienização mínima de 6 vezes 

ao dia.

Pavimentos (em geral): Ação limpeza e higienização 

mínima de 2 vezes ao dia.

Instalações Sanitárias (incluindo pavimento): Ação limpe-

za e higienização mínima de 3 vezes ao dia (salvo superfí-

cies de toque com maior frequência, como por exemplo 

torneiras, botões de autoclismo, puxadores de porta, inter-

ruptores de luz, entre outros, com uma ação de limpeza e 

higienização mínima de 6 vezes ao dia.

Wellness & Lazer: Ginásios, Piscinas Exteriores e Interio-

res, Jacuzzis, Banhos Turcos e Saunas: Ação limpeza e 

higienização após cada utilização, assim como balneários e 

sanitários associados a estas zonas, cacifos, chuveiros, 

espreguiçadeiras, cadeiras, entre outros.

Salas de Estar/Salas de Reunião/Salas de Jogos/Kids 

Club: Ação limpeza e higienização mínima de 2 vezes ao dia 

e sempre que se justifique em função da utilização do espaço.

Elevadores: Ação limpeza e higienização mínima de 2 em 2 

horas e pavimento com uma ação mínima de 4 vezes ao dia, 

e sempre que se justifique ajustar esta periodicidade em 

função da utilização.

Restaurantes/Bares/Esplanadas: Todas as superfícies 

como mesas, cadeiras, TPA de pagamento e afins, são 

desinfetadas entre clientes.

Quartos: A ação de limpeza e higienização é efetuada 

diariamente e com foco nos pontos críticos de maior 

contacto no quarto, desinfetados com produtos e utensí-

lios de limpeza próprios, de forma a evitar contaminação 

entre zonas secas e húmidas.

Os quartos ficam em repouso, após limpeza e higienização, 

durante um período mínimo de 3 horas.

Ressalva-se que a frequência de limpeza e desinfeção 

poderá ser aumentada/reforçada sempre que se justifique 

e em função do nível de risco associado tendo em conta a 

afluência de clientes.

2.5. Ventilação

Asseguramos a ventilação natural adequada em todos os 

espaços e, nos sistemas de ventilação mecânica, a insu-

flação de ar novo é direta do exterior. 
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A nossas equipas de manutenção limpam e desinfetam 

periodicamente, e de acordo com o programa preventivo, 

todos os sistemas de ventilação e ar condicionado.

O quarto tem um período mínimo de 3 horas de arejamen-

to antes da entrada do próximo cliente.

2.6. Equipamentos de Proteção Individual

Asseguramos que os nossos colaboradores possuem os 

devidos equipamentos de proteção individual como 

luvas, máscaras e viseiras de proteção, bem como fatos/ 

batas nos serviços de limpeza e restauração.

Para além dos dispensadores de solução antissética de 

base alcoólica (SABA) que dispomos nas várias áreas das 

nossas unidades, para uso de colaboradores e clientes, 

temos também disponível para o cliente, a compra de kits 

de proteção individual com luvas, máscara e gel desinfe-

tante.

3. ENTRADA
3.1. Estacionamento / Lobby / Bagageiro

Bem-vindo

A Bensaude Hotels Collection estima muito os seus clientes 

e tem na sua cultura de serviço uma forma personalizada de 

receber e atender.

A situação atual pede que a prevenção e segurança tenha 

prioridade e por isso alguns pontos de serviço requerem 

uma redução de contacto para a segurança de todos.

Tal não descura a arte genuína Açoriana de bem receber, 

que tão bem nos caracteriza, onde conforto e atenção são 

nossas prioridades.  

Estacionamento 

Na entrada para o local de estacionamento, pela necessi-

dade de acionar o botão de acesso, sugerimos a utilização 

de luva para evitar o contacto ou a lavagem das mãos 

após esta ação no dispositivo mais próximo e antes da 

próxima interação.

Valet parking

Nas unidades com este serviço, fica ao critério do cliente 

se pretende estacionar a viatura ou se prefere o nosso 

serviço personalizado. 

No caso de ser efetuado pelo nosso colaborador, este 

encontra-se devidamente equipado com máscara e luvas 

e coloca um protetor plástico sob a cadeira. Todos os pontos 

de contacto são desinfetados após o estacionamento ou 

no ato de entrega.

Lobby 

À entrada para o hotel / lobby, o cliente deve ter a sua 

máscara colocada.

É solicitado aos clientes a medição de temperatura, sendo 

que aqueles que registem uma temperatura acima dos 

38ºC são encaminhados para a área de isolamento.

Bagagem

Sugerimos que a bagagem seja tratada diretamente pelo 

cliente de forma a evitar contacto, em especial se a mesma 

é de pequena dimensão. 

As nossas equipas estão prontas para dar apoio, se essa 

for a escolha. Os nossos bagageiros têm o cuidado de 

utilizar luvas para esta ação e, na entrega da bagagem, 

irão aplicar um desinfetante para limpar qualquer contacto.

3.2. Receção

Reserva

O nosso website é a forma mais indicada para marcação de 

reserva nas nossas unidades. Desta forma garantimos as 

melhores condições e a informação detalhada é atualizada 

no nosso sistema, o que irá facilitar os processos seguintes.

Check in online

Com a utilização do nosso sistema de reservas, a informação 

necessária já está introduzida. Assim poderá reduzir o 

tempo de contacto na receção utilizando o nosso sistema 

de check in online.

Check in e registo no hotel

Para respeitar o distanciamento social, temos separado-

res para criar filas únicas no atendimento e indicadores de 

medida entre clientes. Nos balcões de receção, dispomos 

de protetores de acrílico para contribuir para a sua prote-

ção no momento de interação mais próxima com a equipa 

do hotel.

O equipamento de leitura de documento de identificação 

está ao alcance dos clientes, evitando assim a passagem da 

documentação pessoal para a equipa de receção.

A chave da porta é única peça de passagem para as suas 

mãos. Tendo feito antecipadamente o check-in online, esta 

estará já preparada devidamente.

Temos na receção e por vários pontos da unidade produto 

de desinfeção para as mãos para ser utilizado sempre 

que desejar.

Check out

Para minimizar o seu tempo de interação na receção, 

solicitamos por e-mail a confirmação de que está de 

acordo com a faturação, de forma a reduzir os procedimen-

tos de check-out, sendo apenas necessário o pagamento 

e entrega de chave.

Informação de serviços

Para quem não teve oportunidade de entrar no nosso 

website, ao chegar ao hotel, é-lhe facultado um QrCode 

através do qual os clientes podem aceder a toda a infor-

mação da unidade através de uma APP nos seus dispositi-

vos móveis.

Esta aplicação permite ter a informação de serviços 

disponíveis incluindo ementas do restaurante e bar para-

facilitar a consulta de opções.

Comunicação

Temos uma aplicação chat para facilitar a comunicação 

com a unidade antes, mas em especial, durante a sua estadia, 

facilitando a forma de dar resposta a todos os seus 

pedidos. O room service, por exemplo, pode ser realizado 

sem a necessidade de utilização do telefone do quarto. 

3.3. Serviços - Outros / Rent-a-car

Serviços - Outros

Na receção, a nossa equipa tem toda a informação neces-

sária sobre os serviços da unidade, atividades da região 

ou locais de interesse, também disponíveis em formato 

digital no nosso website. 

Rent a Car

A Wayzor, nos Açores, é nossa recomendação de confiança. 

Tem serviço e atendimento de qualidade e implementou 

o programa Care & Protect, com medidas de higiene 

rigorosas para a sua segurança, sendo também detentora 

do selo "Clean & Safe Açores". 

 

 4. SALAS DE REUNIÃO  
 – EVENTOS

Os pedidos destes serviços são muito personalizados, 

por isso a montagem é feita de acordo com a solicitação 

do cliente e respeitando todas as normas em vigor para a 

realização de eventos. 

Recomendamos o cumprimento das medidas de segurança 

no que diz respeito à limitação de capacidade para 2/3, ao 

distanciamento entre participantes e às medidas de 

higienização adequadas antes e durante a reunião ou 

evento. Em caso de um pedido de evento, onde seja incluído 

serviço de restauração, os procedimentos e normas a 

aplicar são os descritos no presente documento.
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5. SALAS DE ESTAR / SALAS
DE JOGOS / KIDS CLUB

Salas de Estar

Nestas zonas, o mobiliário está disposto de forma a salva-

guardar o distanciamento social. Os artigos habitualmente 

expostos como welcome drink, revistas ou outros materiais 

não essenciais foram retirados de forma a reduzir os 

pontos de contacto. Tal como outros espaços, também este 

se encontra equipado com desinfetante para uso do cliente.  

Salas de Jogos

Nas unidades onde estas facilidades existem, foram 

retirados do local todos os artigos de jogo como tacos de 

bilhar, tabuleiros de jogos, baralhos de cartas, entre 

outros, de forma a evitar que estes artigos possam ser 

utilizados por outros clientes sem antes ter havido a 

necessária higienização.  

Estes artigos estão disponíveis a pedido, no ponto de 

serviço mais próximo ou através de comunicação chat. 

São entregues devidamente higienizados para uso e será 

solicitada a entrega dos mesmos após a sua utilização.

Salas para crianças / Kids Club

Nestes espaços, disponibilizamos kits de criança ou 

artigos para brincar a pedido, que estão devidamente 

preparados e higienizados. 

Não é permitida a partilha de brinquedos e o calçado 

deverá ser deixado no exterior do espaço.

6. WELLNESS & LAZER
6.1. Piscinas

No que respeita às piscinas, os espaços encontram-se 

devidamente sinalizados com algumas medidas preventi-

vas que devem ser respeitadas pelo hóspede, nomeada-

mente:

- Respeitar a lotação do espaço indicada/afixada;

- Manter distanciamento mínimo de 2m;

- Desinfetar as mãos à entrada e saída do espaço;

- Não é permitido reservar cadeiras ou espreguiçadeiras;

- Está implementado um processo de controlo de acessos 

a estes espaços;

- Aconselhamos o uso de óculos de natação na piscina.

A água é tratada e os respetivos registos de qualidade da 

água são devidamente mantidos.

6.2. Balneários / Vestiários

Os balneários / vestiários encontram-se igualmente sina-

lizados com as seguintes recomendações:

- Cumprir lotação afixada;

- Manter o distanciamento;

- Desinfetar as mãos à entrada e à saída da dos espaços.

A desinfeção dos cacifos, cabides, chuveiros/ cabines de 

duche e instalações sanitárias é feita, sempre que possí-

vel, após cada utilização. 

6.3. Serviço de Beleza e Estética / Spa

Criámos medidas que asseguram o limite do número de 

pessoas permitidas no estabelecimento, de forma a 

garantir a distância entre pessoas dentro das instalações, 

nomeadamente: 

Atendemos apenas por marcação, de forma a garantir um 

número controlável e fixo de pessoas dentro das instala-

ções. Para se reorganizar a zona de atendimento garantindo, 

a título indicativo, aplicamos a existência de pelo menos um 

lugar vazio entre duas pessoas. 

De forma a minimizar pontos de contacto:

- Não são permitidas pessoas à espera dentro das instala-

ções nem o serviço de comidas e bebidas.

- O cliente deve evitar trazer artigos não essenciais como 

adereços ou joalharia.

- Os artigos em exposição são limitados ao essencial e o 

acesso aos mesmos deve ser evitado pelos clientes. 

- As ferramentas de diagnóstico como câmara, tablet e 

mostruários de cores só podem ser usadas pelo profissional 

de serviço e desinfetadas após cada utilização.

- Todo o material que não é de utilização única (escovas, 

tesouras, pentes, limas e blocos polidores de unhas, etc.) 

é lavado e desinfetado após cada utilização. O material de 

manicura cortante e as tesouras de corte de cabelo, para 

além de lavado e desinfetado, é também esterilizado. 

- A roupa de trabalho dos colaboradores, as toalhas ou 

outros artigos laváveis, após terem sido usados para um 

cliente, são colocados em saco fechado para serem lava-

dos em máquina com recurso a desinfetante e a tempera-

tura superiores a 60ºC. 

Todas as restantes medidas aplicáveis e mencionadas 

referentes à prevenção neste documento, em especial 

referentes à proteção pessoal, são também aqui aplicadas.

6.4. Ginásio

Existe a necessidade de controlo de entradas e afluência, 

assim como a necessidade de distanciamento social, por 

isso os horários de funcionamento e lotação encontram-

-se afixados no local.

Providenciamos toalhitas no espaço para que o hóspede 

possa desinfetar o equipamento antes e após utilização; 

O hóspede deve desinfetar as mãos à entrada e à saída do 

espaço e respeitar o processo de controlo de acessos a 

este espaço.

As máquinas são desinfetadas, sempre que possível, 

entre cada utilização dos hóspedes.

7. RESTAURAÇÃO
7.1. Restaurante

Capacidade do restaurante

De forma a garantir o distanciamento entre as pessoas 

aplicámos medidas adequadas para o efeito, tendo-se 

criado, no controlo de entrada, uma separação de entrada 

e saída das pessoas, com sinalética para manter as distân-

cias sociais. 

Organizámos o espaço das refeições de forma a permitir 

uma distância de segurança mínima de 2 metros entre 

pessoas com a redução da capacidade para 2/3 e com 

indicação da capacidade total à porta de cada espaço.

Implementámos uma disposição de mesas para que os 

clientes não fiquem sentados em lugares frente a frente, 

exceto quando pertençam à mesma família, e pedimos 

para evitar mais de duas pessoas por mesa. 

Dependendo da ocupação, aplicamos horários de atendi-

mentos específicos ou mesmo através de marcação, de 

forma a ser possível atender os clientes todos em segurança. 

Esta informação é atualizada ao momento nos vários 

meios e no local.

Qualidade, Higiene e Segurança

A Bensaude Hotels Collection possui um programa rigo-

roso de controlo em relação à qualidade, higiene e segu-

rança alimentar, e este rigor estende-se ao plano de limpeza 

e higienização das instalações, desde as entregas, às zonas 

de preparação e ao serviço aos clientes. Os colaboradores 

estão todos equipados com o material de proteção indivi-

dual, de forma a trabalhar e transmitir segurança e 

conforto aos clientes.

Montagem de mesas

Mesas de restaurantes com montagem / decoração mini-

malista, sem toalhas de mesa sempre que possível. 

Serviço

As ementas são providenciadas em aplicação móvel para 

facilitar a consulta, e para quem não dispõe dessa facili-

dade, é apresentado e são disponibilizadas em formato 

físico de uso único, evitando a partilha desse artigo com 

outros clientes.

Pela proximidade que o serviço implica entre colaborado-

res e clientes, que pode ser um veículo de propagação da 

doença, é extremamente importante a implementação de 

procedimentos para assegurar maior segurança e tran-

quilidade ao cliente.

O nível de ocupação vai determinar algumas alterações 

no serviço, ou seja, sempre que possível reduzimos as 

opções de buffet e privilegiar o serviço direto à mesa. 

Quando o serviço for buffet, as opções são individuais ou 

com serviço direto ao cliente. 

Pequeno-almoço

Sempre que possível, o serviço é feito à carta, incluindo 

bebidas.

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descar-

regar a mesma através de leitura de QrCode.

Nas unidades onde a estrutura do buffet é utilizada, as 

medidas de serviço implementadas asseguram segurança 

e variedade aos clientes. 

As opções disponíveis são agora preparadas individual-

mente, evitando assim a partilha de utensílio de serviço. 

Existe um ponto de entrada e saída para a zona de serviço 

para eliminar cruzamento com outros clientes e o acesso 

é controlado para não haver ajuntamento. 

O apoio dos colaboradores é prestado do lado contrário 

do buffet de onde está o cliente, e com a devida proteção, 

possibilitando o serviço sem a necessidade de o cliente 

tocar em utensílios partilhados, mas permitindo um aten-

dimento cuidado.

Almoços e Jantares

A reserva é obrigatória de forma a controlar a disponibi-

lidade da sala assim como assegurar um serviço mais 

personalizado. 

Como primeira opção todas as unidades têm um serviço 

direto à carta, e nesta primeira fase, temos opções mais 

seletivas para escolha tendo em conta os procedimentos 

de segurança que implicam um maior controlo e atenção.

Apenas em casos onde a afluência é maior ou por acordo 

com o cliente, é servido buffet, mas tal como mencionado 

no ponto anterior, todas as opções de montagem e serviço 

serão adequadas para manter as regras de segurança. 

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descarre-

gar a mesma através de leitura de QrCode.

7.2. Bar / Snack Bar / Esplanada

Bar / Snack Bar / Esplanadas

Como princípio base, as regras de segurança, higiene e 

distanciamento também se aplicam nestes espaços à 

semelhança do que acontece nos restaurantes.

Organizámos o espaço com restrições ou disposição do 

mobiliário de forma a permitir uma distância de segurança 

mínima de 2 metros entre pessoas com a redução da 

capacidade para 2/3, sendo que a capacidade está afixada 

à entrada.

Implementámos uma disposição das mesas e mobiliário 

para que os clientes não fiquem sentados em lugares 

frente a frente, e os lugares ao balcão foram eliminados. 

Dependendo da ocupação, é aplicada uma monitorização 

da afluência de modo a ser possível atender os clientes 

em segurança.

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descar-

regar a mesma através de leitura de QrCode.

7.3. Room Service / Mini Bar

Room Service

Os pedidos podem ser realizados através de uma aplicação 

chat ou pelo contacto indicado no diretório de serviços. 

O serviço assegurado é colocado à porta do quarto em 

carrinho de serviço e, de seguida, o colaborador bate à 

porta para o cliente receber o pedido e validar o mesmo.

Desta forma evitamos a entrada do colaborador no quarto. 

Todo o serviço é efetuado por pessoal equipado com 

proteção, e todo o equipamento para entrega no quarto é 

preparado com as medidas de higiene necessárias.

Mini Bar

Neste período, de forma a minimizar artigos e pontos de 

contacto, os minibares são equipados apenas com 3 

garrafas de água. Caso seja desejo do cliente, e a pedido, o 

minibar pode ser recheado antes da chegada (de preferên-

cia) ou durante a estadia, com a possibilidade de selecio-

nar apenas os artigos pretendidos.

Disponibilizamos a carta em formato físico e digital, podendo 

o cliente descarregar a mesma através de leitura de QrCode.

8. QUARTOS -HOUSEKEEPING  - 
LAVANDARIA
A limpeza dos quartos é um dos fatores de maior importância para 

a Bensaude Hotels Collection.

A equipa ao entrar para realizar o serviço de limpeza, está 

munida com o equipamento de proteção individual correto, 

material de apoio e produtos selecionados. Avaliam o 

quarto e preparam-se para executar o trabalho de uma 

forma metódica e estudada, com três áreas distintas em 

termos de artigos de utilização (terraço ou varanda, 

quarto e instalações sanitárias).

A limpeza de quartos é efetuada diariamente focada em 

pontos críticos de maior contacto no quarto, nomeadamente:

Pegas ou puxadores de portas, janelas e gavetas, mesas, 

cadeiras, candeeiros, interruptores de luz, termostatos, 

AC, telefones, minibar, controlo TV, cabides, secador de 

cabelo, cofre, entre outros.

As zonas de instalação sanitária têm uma atenção espe-

cífica onde torneiras, sanitas, dispensadores, louças e 

pavimentos que são desinfetados com produtos e utensí-

lios de limpeza próprios de forma a evitar contaminação 

entre as diferentes zonas do quarto.

Os produtos de limpeza são adequados a cada área: casa 

de banho, desinfetante para superfícies gerais, limpa 

vidros, produto de limpeza para aço inoxidável, produto 

de limpeza para o chão e finalizados com ambientador.

A limpeza dos pisos, de qualquer tipo de material, é 

executada com o maior rigor e atenção.

Neste período é importante a redução de manuseamento 

de artigos mais sensíveis como a roupa de cama, uma vez 

que além das questões de segurança existe a questão 

ambiental que é uma preocupação de todos. Por isso 

promovemos a possibilidade da mudança da roupa da 

cama e atoalhados de acordo com as indicações do cliente. 

Para todas as novas entradas é garantida a renovação 

total de toda a roupa, assim como um arejamento do 

quarto de um mínimo de 3 horas.  

Nos quartos foi necessário limitar os artigos não essen-

ciais, por isso revistas, panfletos e outros artigos menores 

foram retirados. Os diretórios e informações podem ser 

consultados por meio digital.

Os serviços de abertura de cama não serão realizados 

durante este período para reduzir visitas não essenciais 

aos quartos.

Lavandaria

Temos à sua disposição o serviço de lavandaria e pedimos 

para seguir as indicações de segurança disponíveis para o 

tratamento da sua roupa. Sugerimos, no entanto, que 

limite estes pedidos ao estritamente necessário, tendo 

em conta a possibilidade de evitar mais um ponto de 

controlo em artigos pessoais.
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3. ENTRADA
3.1. Estacionamento / Lobby / Bagageiro

Bem-vindo

A Bensaude Hotels Collection estima muito os seus clientes 

e tem na sua cultura de serviço uma forma personalizada de 

receber e atender.

A situação atual pede que a prevenção e segurança tenha 

prioridade e por isso alguns pontos de serviço requerem 

uma redução de contacto para a segurança de todos.

Tal não descura a arte genuína Açoriana de bem receber, 

que tão bem nos caracteriza, onde conforto e atenção são 

nossas prioridades.  

Estacionamento 

Na entrada para o local de estacionamento, pela necessi-

dade de acionar o botão de acesso, sugerimos a utilização 

de luva para evitar o contacto ou a lavagem das mãos 

após esta ação no dispositivo mais próximo e antes da 

próxima interação.

Valet parking

Nas unidades com este serviço, fica ao critério do cliente 

se pretende estacionar a viatura ou se prefere o nosso 

serviço personalizado. 

No caso de ser efetuado pelo nosso colaborador, este 

encontra-se devidamente equipado com máscara e luvas 

e coloca um protetor plástico sob a cadeira. Todos os pontos 

de contacto são desinfetados após o estacionamento ou 

no ato de entrega.

Lobby 

À entrada para o hotel / lobby, o cliente deve ter a sua 

máscara colocada.

É solicitado aos clientes a medição de temperatura, sendo 

que aqueles que registem uma temperatura acima dos 

38ºC são encaminhados para a área de isolamento.

Bagagem

Sugerimos que a bagagem seja tratada diretamente pelo 

cliente de forma a evitar contacto, em especial se a mesma 

é de pequena dimensão. 

As nossas equipas estão prontas para dar apoio, se essa 

for a escolha. Os nossos bagageiros têm o cuidado de 

utilizar luvas para esta ação e, na entrega da bagagem, 

irão aplicar um desinfetante para limpar qualquer contacto.

3.2. Receção

Reserva

O nosso website é a forma mais indicada para marcação de 

reserva nas nossas unidades. Desta forma garantimos as 

melhores condições e a informação detalhada é atualizada 

no nosso sistema, o que irá facilitar os processos seguintes.

Check in online

Com a utilização do nosso sistema de reservas, a informação 

necessária já está introduzida. Assim poderá reduzir o 

tempo de contacto na receção utilizando o nosso sistema 

de check in online.

Check in e registo no hotel

Para respeitar o distanciamento social, temos separado-

res para criar filas únicas no atendimento e indicadores de 

medida entre clientes. Nos balcões de receção, dispomos 

de protetores de acrílico para contribuir para a sua prote-

ção no momento de interação mais próxima com a equipa 

do hotel.

O equipamento de leitura de documento de identificação 

está ao alcance dos clientes, evitando assim a passagem da 

documentação pessoal para a equipa de receção.

A chave da porta é única peça de passagem para as suas 

mãos. Tendo feito antecipadamente o check-in online, esta 

estará já preparada devidamente.

Temos na receção e por vários pontos da unidade produto 

de desinfeção para as mãos para ser utilizado sempre 

que desejar.

Check out

Para minimizar o seu tempo de interação na receção, 

solicitamos por e-mail a confirmação de que está de 

acordo com a faturação, de forma a reduzir os procedimen-

tos de check-out, sendo apenas necessário o pagamento 

e entrega de chave.

Informação de serviços

Para quem não teve oportunidade de entrar no nosso 

website, ao chegar ao hotel, é-lhe facultado um QrCode 

através do qual os clientes podem aceder a toda a infor-

mação da unidade através de uma APP nos seus dispositi-

vos móveis.

Esta aplicação permite ter a informação de serviços 

disponíveis incluindo ementas do restaurante e bar para-

facilitar a consulta de opções.

Comunicação

Temos uma aplicação chat para facilitar a comunicação 

com a unidade antes, mas em especial, durante a sua estadia, 

facilitando a forma de dar resposta a todos os seus 

pedidos. O room service, por exemplo, pode ser realizado 

sem a necessidade de utilização do telefone do quarto. 

3.3. Serviços - Outros / Rent-a-car

Serviços - Outros

Na receção, a nossa equipa tem toda a informação neces-

sária sobre os serviços da unidade, atividades da região 

ou locais de interesse, também disponíveis em formato 

digital no nosso website. 

Rent a Car

A Wayzor, nos Açores, é nossa recomendação de confiança. 

Tem serviço e atendimento de qualidade e implementou 

o programa Care & Protect, com medidas de higiene 

rigorosas para a sua segurança, sendo também detentora 

do selo "Clean & Safe Açores". 

 

 4. SALAS DE REUNIÃO  
 – EVENTOS

Os pedidos destes serviços são muito personalizados, 

por isso a montagem é feita de acordo com a solicitação 

do cliente e respeitando todas as normas em vigor para a 

realização de eventos. 

Recomendamos o cumprimento das medidas de segurança 

no que diz respeito à limitação de capacidade para 2/3, ao 

distanciamento entre participantes e às medidas de 

higienização adequadas antes e durante a reunião ou 

evento. Em caso de um pedido de evento, onde seja incluído 

serviço de restauração, os procedimentos e normas a 

aplicar são os descritos no presente documento.
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5. SALAS DE ESTAR / SALAS
DE JOGOS / KIDS CLUB

Salas de Estar

Nestas zonas, o mobiliário está disposto de forma a salva-

guardar o distanciamento social. Os artigos habitualmente 

expostos como welcome drink, revistas ou outros materiais 

não essenciais foram retirados de forma a reduzir os 

pontos de contacto. Tal como outros espaços, também este 

se encontra equipado com desinfetante para uso do cliente.  

Salas de Jogos

Nas unidades onde estas facilidades existem, foram 

retirados do local todos os artigos de jogo como tacos de 

bilhar, tabuleiros de jogos, baralhos de cartas, entre 

outros, de forma a evitar que estes artigos possam ser 

utilizados por outros clientes sem antes ter havido a 

necessária higienização.  

Estes artigos estão disponíveis a pedido, no ponto de 

serviço mais próximo ou através de comunicação chat. 

São entregues devidamente higienizados para uso e será 

solicitada a entrega dos mesmos após a sua utilização.

Salas para crianças / Kids Club

Nestes espaços, disponibilizamos kits de criança ou 

artigos para brincar a pedido, que estão devidamente 

preparados e higienizados. 

Não é permitida a partilha de brinquedos e o calçado 

deverá ser deixado no exterior do espaço.

6. WELLNESS & LAZER
6.1. Piscinas

No que respeita às piscinas, os espaços encontram-se 

devidamente sinalizados com algumas medidas preventi-

vas que devem ser respeitadas pelo hóspede, nomeada-

mente:

- Respeitar a lotação do espaço indicada/afixada;

- Manter distanciamento mínimo de 2m;

- Desinfetar as mãos à entrada e saída do espaço;

- Não é permitido reservar cadeiras ou espreguiçadeiras;

- Está implementado um processo de controlo de acessos 

a estes espaços;

- Aconselhamos o uso de óculos de natação na piscina.

A água é tratada e os respetivos registos de qualidade da 

água são devidamente mantidos.

6.2. Balneários / Vestiários

Os balneários / vestiários encontram-se igualmente sina-

lizados com as seguintes recomendações:

- Cumprir lotação afixada;

- Manter o distanciamento;

- Desinfetar as mãos à entrada e à saída da dos espaços.

A desinfeção dos cacifos, cabides, chuveiros/ cabines de 

duche e instalações sanitárias é feita, sempre que possí-

vel, após cada utilização. 

6.3. Serviço de Beleza e Estética / Spa

Criámos medidas que asseguram o limite do número de 

pessoas permitidas no estabelecimento, de forma a 

garantir a distância entre pessoas dentro das instalações, 

nomeadamente: 

Atendemos apenas por marcação, de forma a garantir um 

número controlável e fixo de pessoas dentro das instala-

ções. Para se reorganizar a zona de atendimento garantindo, 

a título indicativo, aplicamos a existência de pelo menos um 

lugar vazio entre duas pessoas. 

De forma a minimizar pontos de contacto:

- Não são permitidas pessoas à espera dentro das instala-

ções nem o serviço de comidas e bebidas.

- O cliente deve evitar trazer artigos não essenciais como 

adereços ou joalharia.

- Os artigos em exposição são limitados ao essencial e o 

acesso aos mesmos deve ser evitado pelos clientes. 

- As ferramentas de diagnóstico como câmara, tablet e 

mostruários de cores só podem ser usadas pelo profissional 

de serviço e desinfetadas após cada utilização.

- Todo o material que não é de utilização única (escovas, 

tesouras, pentes, limas e blocos polidores de unhas, etc.) 

é lavado e desinfetado após cada utilização. O material de 

manicura cortante e as tesouras de corte de cabelo, para 

além de lavado e desinfetado, é também esterilizado. 

- A roupa de trabalho dos colaboradores, as toalhas ou 

outros artigos laváveis, após terem sido usados para um 

cliente, são colocados em saco fechado para serem lava-

dos em máquina com recurso a desinfetante e a tempera-

tura superiores a 60ºC. 

Todas as restantes medidas aplicáveis e mencionadas 

referentes à prevenção neste documento, em especial 

referentes à proteção pessoal, são também aqui aplicadas.

6.4. Ginásio

Existe a necessidade de controlo de entradas e afluência, 

assim como a necessidade de distanciamento social, por 

isso os horários de funcionamento e lotação encontram-

-se afixados no local.

Providenciamos toalhitas no espaço para que o hóspede 

possa desinfetar o equipamento antes e após utilização; 

O hóspede deve desinfetar as mãos à entrada e à saída do 

espaço e respeitar o processo de controlo de acessos a 

este espaço.

As máquinas são desinfetadas, sempre que possível, 

entre cada utilização dos hóspedes.

7. RESTAURAÇÃO
7.1. Restaurante

Capacidade do restaurante

De forma a garantir o distanciamento entre as pessoas 

aplicámos medidas adequadas para o efeito, tendo-se 

criado, no controlo de entrada, uma separação de entrada 

e saída das pessoas, com sinalética para manter as distân-

cias sociais. 

Organizámos o espaço das refeições de forma a permitir 

uma distância de segurança mínima de 2 metros entre 

pessoas com a redução da capacidade para 2/3 e com 

indicação da capacidade total à porta de cada espaço.

Implementámos uma disposição de mesas para que os 

clientes não fiquem sentados em lugares frente a frente, 

exceto quando pertençam à mesma família, e pedimos 

para evitar mais de duas pessoas por mesa. 

Dependendo da ocupação, aplicamos horários de atendi-

mentos específicos ou mesmo através de marcação, de 

forma a ser possível atender os clientes todos em segurança. 

Esta informação é atualizada ao momento nos vários 

meios e no local.

Qualidade, Higiene e Segurança

A Bensaude Hotels Collection possui um programa rigo-

roso de controlo em relação à qualidade, higiene e segu-

rança alimentar, e este rigor estende-se ao plano de limpeza 

e higienização das instalações, desde as entregas, às zonas 

de preparação e ao serviço aos clientes. Os colaboradores 

estão todos equipados com o material de proteção indivi-

dual, de forma a trabalhar e transmitir segurança e 

conforto aos clientes.

Montagem de mesas

Mesas de restaurantes com montagem / decoração mini-

malista, sem toalhas de mesa sempre que possível. 

Serviço

As ementas são providenciadas em aplicação móvel para 

facilitar a consulta, e para quem não dispõe dessa facili-

dade, é apresentado e são disponibilizadas em formato 

físico de uso único, evitando a partilha desse artigo com 

outros clientes.

Pela proximidade que o serviço implica entre colaborado-

res e clientes, que pode ser um veículo de propagação da 

doença, é extremamente importante a implementação de 

procedimentos para assegurar maior segurança e tran-

quilidade ao cliente.

O nível de ocupação vai determinar algumas alterações 

no serviço, ou seja, sempre que possível reduzimos as 

opções de buffet e privilegiar o serviço direto à mesa. 

Quando o serviço for buffet, as opções são individuais ou 

com serviço direto ao cliente. 

Pequeno-almoço

Sempre que possível, o serviço é feito à carta, incluindo 

bebidas.

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descar-

regar a mesma através de leitura de QrCode.

Nas unidades onde a estrutura do buffet é utilizada, as 

medidas de serviço implementadas asseguram segurança 

e variedade aos clientes. 

As opções disponíveis são agora preparadas individual-

mente, evitando assim a partilha de utensílio de serviço. 

Existe um ponto de entrada e saída para a zona de serviço 

para eliminar cruzamento com outros clientes e o acesso 

é controlado para não haver ajuntamento. 

O apoio dos colaboradores é prestado do lado contrário 

do buffet de onde está o cliente, e com a devida proteção, 

possibilitando o serviço sem a necessidade de o cliente 

tocar em utensílios partilhados, mas permitindo um aten-

dimento cuidado.

Almoços e Jantares

A reserva é obrigatória de forma a controlar a disponibi-

lidade da sala assim como assegurar um serviço mais 

personalizado. 

Como primeira opção todas as unidades têm um serviço 

direto à carta, e nesta primeira fase, temos opções mais 

seletivas para escolha tendo em conta os procedimentos 

de segurança que implicam um maior controlo e atenção.

Apenas em casos onde a afluência é maior ou por acordo 

com o cliente, é servido buffet, mas tal como mencionado 

no ponto anterior, todas as opções de montagem e serviço 

serão adequadas para manter as regras de segurança. 

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descarre-

gar a mesma através de leitura de QrCode.

7.2. Bar / Snack Bar / Esplanada

Bar / Snack Bar / Esplanadas

Como princípio base, as regras de segurança, higiene e 

distanciamento também se aplicam nestes espaços à 

semelhança do que acontece nos restaurantes.

Organizámos o espaço com restrições ou disposição do 

mobiliário de forma a permitir uma distância de segurança 

mínima de 2 metros entre pessoas com a redução da 

capacidade para 2/3, sendo que a capacidade está afixada 

à entrada.

Implementámos uma disposição das mesas e mobiliário 

para que os clientes não fiquem sentados em lugares 

frente a frente, e os lugares ao balcão foram eliminados. 

Dependendo da ocupação, é aplicada uma monitorização 

da afluência de modo a ser possível atender os clientes 

em segurança.

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descar-

regar a mesma através de leitura de QrCode.

7.3. Room Service / Mini Bar

Room Service

Os pedidos podem ser realizados através de uma aplicação 

chat ou pelo contacto indicado no diretório de serviços. 

O serviço assegurado é colocado à porta do quarto em 

carrinho de serviço e, de seguida, o colaborador bate à 

porta para o cliente receber o pedido e validar o mesmo.

Desta forma evitamos a entrada do colaborador no quarto. 

Todo o serviço é efetuado por pessoal equipado com 

proteção, e todo o equipamento para entrega no quarto é 

preparado com as medidas de higiene necessárias.

Mini Bar

Neste período, de forma a minimizar artigos e pontos de 

contacto, os minibares são equipados apenas com 3 

garrafas de água. Caso seja desejo do cliente, e a pedido, o 

minibar pode ser recheado antes da chegada (de preferên-

cia) ou durante a estadia, com a possibilidade de selecio-

nar apenas os artigos pretendidos.

Disponibilizamos a carta em formato físico e digital, podendo 

o cliente descarregar a mesma através de leitura de QrCode.

8. QUARTOS -HOUSEKEEPING  - 
LAVANDARIA
A limpeza dos quartos é um dos fatores de maior importância para 

a Bensaude Hotels Collection.

A equipa ao entrar para realizar o serviço de limpeza, está 

munida com o equipamento de proteção individual correto, 

material de apoio e produtos selecionados. Avaliam o 

quarto e preparam-se para executar o trabalho de uma 

forma metódica e estudada, com três áreas distintas em 

termos de artigos de utilização (terraço ou varanda, 

quarto e instalações sanitárias).

A limpeza de quartos é efetuada diariamente focada em 

pontos críticos de maior contacto no quarto, nomeadamente:

Pegas ou puxadores de portas, janelas e gavetas, mesas, 

cadeiras, candeeiros, interruptores de luz, termostatos, 

AC, telefones, minibar, controlo TV, cabides, secador de 

cabelo, cofre, entre outros.

As zonas de instalação sanitária têm uma atenção espe-

cífica onde torneiras, sanitas, dispensadores, louças e 

pavimentos que são desinfetados com produtos e utensí-

lios de limpeza próprios de forma a evitar contaminação 

entre as diferentes zonas do quarto.

Os produtos de limpeza são adequados a cada área: casa 

de banho, desinfetante para superfícies gerais, limpa 

vidros, produto de limpeza para aço inoxidável, produto 

de limpeza para o chão e finalizados com ambientador.

A limpeza dos pisos, de qualquer tipo de material, é 

executada com o maior rigor e atenção.

Neste período é importante a redução de manuseamento 

de artigos mais sensíveis como a roupa de cama, uma vez 

que além das questões de segurança existe a questão 

ambiental que é uma preocupação de todos. Por isso 

promovemos a possibilidade da mudança da roupa da 

cama e atoalhados de acordo com as indicações do cliente. 

Para todas as novas entradas é garantida a renovação 

total de toda a roupa, assim como um arejamento do 

quarto de um mínimo de 3 horas.  

Nos quartos foi necessário limitar os artigos não essen-

ciais, por isso revistas, panfletos e outros artigos menores 

foram retirados. Os diretórios e informações podem ser 

consultados por meio digital.

Os serviços de abertura de cama não serão realizados 

durante este período para reduzir visitas não essenciais 

aos quartos.

Lavandaria

Temos à sua disposição o serviço de lavandaria e pedimos 

para seguir as indicações de segurança disponíveis para o 

tratamento da sua roupa. Sugerimos, no entanto, que 

limite estes pedidos ao estritamente necessário, tendo 

em conta a possibilidade de evitar mais um ponto de 

controlo em artigos pessoais.
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3. ENTRADA
3.1. Estacionamento / Lobby / Bagageiro

Bem-vindo

A Bensaude Hotels Collection estima muito os seus clientes 

e tem na sua cultura de serviço uma forma personalizada de 

receber e atender.

A situação atual pede que a prevenção e segurança tenha 

prioridade e por isso alguns pontos de serviço requerem 

uma redução de contacto para a segurança de todos.

Tal não descura a arte genuína Açoriana de bem receber, 

que tão bem nos caracteriza, onde conforto e atenção são 

nossas prioridades.  

Estacionamento 

Na entrada para o local de estacionamento, pela necessi-

dade de acionar o botão de acesso, sugerimos a utilização 

de luva para evitar o contacto ou a lavagem das mãos 

após esta ação no dispositivo mais próximo e antes da 

próxima interação.

Valet parking

Nas unidades com este serviço, fica ao critério do cliente 

se pretende estacionar a viatura ou se prefere o nosso 

serviço personalizado. 

No caso de ser efetuado pelo nosso colaborador, este 

encontra-se devidamente equipado com máscara e luvas 

e coloca um protetor plástico sob a cadeira. Todos os pontos 

de contacto são desinfetados após o estacionamento ou 

no ato de entrega.

Lobby 

À entrada para o hotel / lobby, o cliente deve ter a sua 

máscara colocada.

É solicitado aos clientes a medição de temperatura, sendo 

que aqueles que registem uma temperatura acima dos 

38ºC são encaminhados para a área de isolamento.

Bagagem

Sugerimos que a bagagem seja tratada diretamente pelo 

cliente de forma a evitar contacto, em especial se a mesma 

é de pequena dimensão. 

As nossas equipas estão prontas para dar apoio, se essa 

for a escolha. Os nossos bagageiros têm o cuidado de 

utilizar luvas para esta ação e, na entrega da bagagem, 

irão aplicar um desinfetante para limpar qualquer contacto.

3.2. Receção

Reserva

O nosso website é a forma mais indicada para marcação de 

reserva nas nossas unidades. Desta forma garantimos as 

melhores condições e a informação detalhada é atualizada 

no nosso sistema, o que irá facilitar os processos seguintes.

Check in online

Com a utilização do nosso sistema de reservas, a informação 

necessária já está introduzida. Assim poderá reduzir o 

tempo de contacto na receção utilizando o nosso sistema 

de check in online.

Check in e registo no hotel

Para respeitar o distanciamento social, temos separado-

res para criar filas únicas no atendimento e indicadores de 

medida entre clientes. Nos balcões de receção, dispomos 

de protetores de acrílico para contribuir para a sua prote-

ção no momento de interação mais próxima com a equipa 

do hotel.

O equipamento de leitura de documento de identificação 

está ao alcance dos clientes, evitando assim a passagem da 

documentação pessoal para a equipa de receção.

A chave da porta é única peça de passagem para as suas 

mãos. Tendo feito antecipadamente o check-in online, esta 

estará já preparada devidamente.

Temos na receção e por vários pontos da unidade produto 

de desinfeção para as mãos para ser utilizado sempre 

que desejar.

Check out

Para minimizar o seu tempo de interação na receção, 

solicitamos por e-mail a confirmação de que está de 

acordo com a faturação, de forma a reduzir os procedimen-

tos de check-out, sendo apenas necessário o pagamento 

e entrega de chave.

Informação de serviços

Para quem não teve oportunidade de entrar no nosso 

website, ao chegar ao hotel, é-lhe facultado um QrCode 

através do qual os clientes podem aceder a toda a infor-

mação da unidade através de uma APP nos seus dispositi-

vos móveis.

Esta aplicação permite ter a informação de serviços 

disponíveis incluindo ementas do restaurante e bar para-

facilitar a consulta de opções.

Comunicação

Temos uma aplicação chat para facilitar a comunicação 

com a unidade antes, mas em especial, durante a sua estadia, 

facilitando a forma de dar resposta a todos os seus 

pedidos. O room service, por exemplo, pode ser realizado 

sem a necessidade de utilização do telefone do quarto. 

3.3. Serviços - Outros / Rent-a-car

Serviços - Outros

Na receção, a nossa equipa tem toda a informação neces-

sária sobre os serviços da unidade, atividades da região 

ou locais de interesse, também disponíveis em formato 

digital no nosso website. 

Rent a Car

A Wayzor, nos Açores, é nossa recomendação de confiança. 

Tem serviço e atendimento de qualidade e implementou 

o programa Care & Protect, com medidas de higiene 

rigorosas para a sua segurança, sendo também detentora 

do selo "Clean & Safe Açores". 

 

 4. SALAS DE REUNIÃO  
 – EVENTOS

Os pedidos destes serviços são muito personalizados, 

por isso a montagem é feita de acordo com a solicitação 

do cliente e respeitando todas as normas em vigor para a 

realização de eventos. 

Recomendamos o cumprimento das medidas de segurança 

no que diz respeito à limitação de capacidade para 2/3, ao 

distanciamento entre participantes e às medidas de 

higienização adequadas antes e durante a reunião ou 

evento. Em caso de um pedido de evento, onde seja incluído 

serviço de restauração, os procedimentos e normas a 

aplicar são os descritos no presente documento.

                 

RENT A CAR

5. SALAS DE ESTAR / SALAS
DE JOGOS / KIDS CLUB

Salas de Estar

Nestas zonas, o mobiliário está disposto de forma a salva-

guardar o distanciamento social. Os artigos habitualmente 

expostos como welcome drink, revistas ou outros materiais 

não essenciais foram retirados de forma a reduzir os 

pontos de contacto. Tal como outros espaços, também este 

se encontra equipado com desinfetante para uso do cliente.  

Salas de Jogos

Nas unidades onde estas facilidades existem, foram 

retirados do local todos os artigos de jogo como tacos de 

bilhar, tabuleiros de jogos, baralhos de cartas, entre 

outros, de forma a evitar que estes artigos possam ser 

utilizados por outros clientes sem antes ter havido a 

necessária higienização.  

Estes artigos estão disponíveis a pedido, no ponto de 

serviço mais próximo ou através de comunicação chat. 

São entregues devidamente higienizados para uso e será 

solicitada a entrega dos mesmos após a sua utilização.

Salas para crianças / Kids Club

Nestes espaços, disponibilizamos kits de criança ou 

artigos para brincar a pedido, que estão devidamente 

preparados e higienizados. 

Não é permitida a partilha de brinquedos e o calçado 

deverá ser deixado no exterior do espaço.

6. WELLNESS & LAZER
6.1. Piscinas

No que respeita às piscinas, os espaços encontram-se 

devidamente sinalizados com algumas medidas preventi-

vas que devem ser respeitadas pelo hóspede, nomeada-

mente:

- Respeitar a lotação do espaço indicada/afixada;

- Manter distanciamento mínimo de 2m;

- Desinfetar as mãos à entrada e saída do espaço;

- Não é permitido reservar cadeiras ou espreguiçadeiras;

- Está implementado um processo de controlo de acessos 

a estes espaços;

- Aconselhamos o uso de óculos de natação na piscina.

A água é tratada e os respetivos registos de qualidade da 

água são devidamente mantidos.

6.2. Balneários / Vestiários

Os balneários / vestiários encontram-se igualmente sina-

lizados com as seguintes recomendações:

- Cumprir lotação afixada;

- Manter o distanciamento;

- Desinfetar as mãos à entrada e à saída da dos espaços.

A desinfeção dos cacifos, cabides, chuveiros/ cabines de 

duche e instalações sanitárias é feita, sempre que possí-

vel, após cada utilização. 

6.3. Serviço de Beleza e Estética / Spa

Criámos medidas que asseguram o limite do número de 

pessoas permitidas no estabelecimento, de forma a 

garantir a distância entre pessoas dentro das instalações, 

nomeadamente: 

Atendemos apenas por marcação, de forma a garantir um 

número controlável e fixo de pessoas dentro das instala-

ções. Para se reorganizar a zona de atendimento garantindo, 

a título indicativo, aplicamos a existência de pelo menos um 

lugar vazio entre duas pessoas. 

De forma a minimizar pontos de contacto:

- Não são permitidas pessoas à espera dentro das instala-

ções nem o serviço de comidas e bebidas.

- O cliente deve evitar trazer artigos não essenciais como 

adereços ou joalharia.

- Os artigos em exposição são limitados ao essencial e o 

acesso aos mesmos deve ser evitado pelos clientes. 

- As ferramentas de diagnóstico como câmara, tablet e 

mostruários de cores só podem ser usadas pelo profissional 

de serviço e desinfetadas após cada utilização.

- Todo o material que não é de utilização única (escovas, 

tesouras, pentes, limas e blocos polidores de unhas, etc.) 

é lavado e desinfetado após cada utilização. O material de 

manicura cortante e as tesouras de corte de cabelo, para 

além de lavado e desinfetado, é também esterilizado. 

- A roupa de trabalho dos colaboradores, as toalhas ou 

outros artigos laváveis, após terem sido usados para um 

cliente, são colocados em saco fechado para serem lava-

dos em máquina com recurso a desinfetante e a tempera-

tura superiores a 60ºC. 

Todas as restantes medidas aplicáveis e mencionadas 

referentes à prevenção neste documento, em especial 

referentes à proteção pessoal, são também aqui aplicadas.

6.4. Ginásio

Existe a necessidade de controlo de entradas e afluência, 

assim como a necessidade de distanciamento social, por 

isso os horários de funcionamento e lotação encontram-

-se afixados no local.

Providenciamos toalhitas no espaço para que o hóspede 

possa desinfetar o equipamento antes e após utilização; 

O hóspede deve desinfetar as mãos à entrada e à saída do 

espaço e respeitar o processo de controlo de acessos a 

este espaço.

As máquinas são desinfetadas, sempre que possível, 

entre cada utilização dos hóspedes.

7. RESTAURAÇÃO
7.1. Restaurante

Capacidade do restaurante

De forma a garantir o distanciamento entre as pessoas 

aplicámos medidas adequadas para o efeito, tendo-se 

criado, no controlo de entrada, uma separação de entrada 

e saída das pessoas, com sinalética para manter as distân-

cias sociais. 

Organizámos o espaço das refeições de forma a permitir 

uma distância de segurança mínima de 2 metros entre 

pessoas com a redução da capacidade para 2/3 e com 

indicação da capacidade total à porta de cada espaço.

Implementámos uma disposição de mesas para que os 

clientes não fiquem sentados em lugares frente a frente, 

exceto quando pertençam à mesma família, e pedimos 

para evitar mais de duas pessoas por mesa. 

Dependendo da ocupação, aplicamos horários de atendi-

mentos específicos ou mesmo através de marcação, de 

forma a ser possível atender os clientes todos em segurança. 

Esta informação é atualizada ao momento nos vários 

meios e no local.

Qualidade, Higiene e Segurança

A Bensaude Hotels Collection possui um programa rigo-

roso de controlo em relação à qualidade, higiene e segu-

rança alimentar, e este rigor estende-se ao plano de limpeza 

e higienização das instalações, desde as entregas, às zonas 

de preparação e ao serviço aos clientes. Os colaboradores 

estão todos equipados com o material de proteção indivi-

dual, de forma a trabalhar e transmitir segurança e 

conforto aos clientes.

Montagem de mesas

Mesas de restaurantes com montagem / decoração mini-

malista, sem toalhas de mesa sempre que possível. 

Serviço

As ementas são providenciadas em aplicação móvel para 

facilitar a consulta, e para quem não dispõe dessa facili-

dade, é apresentado e são disponibilizadas em formato 

físico de uso único, evitando a partilha desse artigo com 

outros clientes.

Pela proximidade que o serviço implica entre colaborado-

res e clientes, que pode ser um veículo de propagação da 

doença, é extremamente importante a implementação de 

procedimentos para assegurar maior segurança e tran-

quilidade ao cliente.

O nível de ocupação vai determinar algumas alterações 

no serviço, ou seja, sempre que possível reduzimos as 

opções de buffet e privilegiar o serviço direto à mesa. 

Quando o serviço for buffet, as opções são individuais ou 

com serviço direto ao cliente. 

Pequeno-almoço

Sempre que possível, o serviço é feito à carta, incluindo 

bebidas.

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descar-

regar a mesma através de leitura de QrCode.

Nas unidades onde a estrutura do buffet é utilizada, as 

medidas de serviço implementadas asseguram segurança 

e variedade aos clientes. 

As opções disponíveis são agora preparadas individual-

mente, evitando assim a partilha de utensílio de serviço. 

Existe um ponto de entrada e saída para a zona de serviço 

para eliminar cruzamento com outros clientes e o acesso 

é controlado para não haver ajuntamento. 

O apoio dos colaboradores é prestado do lado contrário 

do buffet de onde está o cliente, e com a devida proteção, 

possibilitando o serviço sem a necessidade de o cliente 

tocar em utensílios partilhados, mas permitindo um aten-

dimento cuidado.

Almoços e Jantares

A reserva é obrigatória de forma a controlar a disponibi-

lidade da sala assim como assegurar um serviço mais 

personalizado. 

Como primeira opção todas as unidades têm um serviço 

direto à carta, e nesta primeira fase, temos opções mais 

seletivas para escolha tendo em conta os procedimentos 

de segurança que implicam um maior controlo e atenção.

Apenas em casos onde a afluência é maior ou por acordo 

com o cliente, é servido buffet, mas tal como mencionado 

no ponto anterior, todas as opções de montagem e serviço 

serão adequadas para manter as regras de segurança. 

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descarre-

gar a mesma através de leitura de QrCode.

7.2. Bar / Snack Bar / Esplanada

Bar / Snack Bar / Esplanadas

Como princípio base, as regras de segurança, higiene e 

distanciamento também se aplicam nestes espaços à 

semelhança do que acontece nos restaurantes.

Organizámos o espaço com restrições ou disposição do 

mobiliário de forma a permitir uma distância de segurança 

mínima de 2 metros entre pessoas com a redução da 

capacidade para 2/3, sendo que a capacidade está afixada 

à entrada.

Implementámos uma disposição das mesas e mobiliário 

para que os clientes não fiquem sentados em lugares 

frente a frente, e os lugares ao balcão foram eliminados. 

Dependendo da ocupação, é aplicada uma monitorização 

da afluência de modo a ser possível atender os clientes 

em segurança.

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descar-

regar a mesma através de leitura de QrCode.

7.3. Room Service / Mini Bar

Room Service

Os pedidos podem ser realizados através de uma aplicação 

chat ou pelo contacto indicado no diretório de serviços. 

O serviço assegurado é colocado à porta do quarto em 

carrinho de serviço e, de seguida, o colaborador bate à 

porta para o cliente receber o pedido e validar o mesmo.

Desta forma evitamos a entrada do colaborador no quarto. 

Todo o serviço é efetuado por pessoal equipado com 

proteção, e todo o equipamento para entrega no quarto é 

preparado com as medidas de higiene necessárias.

Mini Bar

Neste período, de forma a minimizar artigos e pontos de 

contacto, os minibares são equipados apenas com 3 

garrafas de água. Caso seja desejo do cliente, e a pedido, o 

minibar pode ser recheado antes da chegada (de preferên-

cia) ou durante a estadia, com a possibilidade de selecio-

nar apenas os artigos pretendidos.

Disponibilizamos a carta em formato físico e digital, podendo 

o cliente descarregar a mesma através de leitura de QrCode.

8. QUARTOS -HOUSEKEEPING  - 
LAVANDARIA
A limpeza dos quartos é um dos fatores de maior importância para 

a Bensaude Hotels Collection.

A equipa ao entrar para realizar o serviço de limpeza, está 

munida com o equipamento de proteção individual correto, 

material de apoio e produtos selecionados. Avaliam o 

quarto e preparam-se para executar o trabalho de uma 

forma metódica e estudada, com três áreas distintas em 

termos de artigos de utilização (terraço ou varanda, 

quarto e instalações sanitárias).

A limpeza de quartos é efetuada diariamente focada em 

pontos críticos de maior contacto no quarto, nomeadamente:

Pegas ou puxadores de portas, janelas e gavetas, mesas, 

cadeiras, candeeiros, interruptores de luz, termostatos, 

AC, telefones, minibar, controlo TV, cabides, secador de 

cabelo, cofre, entre outros.

As zonas de instalação sanitária têm uma atenção espe-

cífica onde torneiras, sanitas, dispensadores, louças e 

pavimentos que são desinfetados com produtos e utensí-

lios de limpeza próprios de forma a evitar contaminação 

entre as diferentes zonas do quarto.

Os produtos de limpeza são adequados a cada área: casa 

de banho, desinfetante para superfícies gerais, limpa 

vidros, produto de limpeza para aço inoxidável, produto 

de limpeza para o chão e finalizados com ambientador.

A limpeza dos pisos, de qualquer tipo de material, é 

executada com o maior rigor e atenção.

Neste período é importante a redução de manuseamento 

de artigos mais sensíveis como a roupa de cama, uma vez 

que além das questões de segurança existe a questão 

ambiental que é uma preocupação de todos. Por isso 

promovemos a possibilidade da mudança da roupa da 

cama e atoalhados de acordo com as indicações do cliente. 

Para todas as novas entradas é garantida a renovação 

total de toda a roupa, assim como um arejamento do 

quarto de um mínimo de 3 horas.  

Nos quartos foi necessário limitar os artigos não essen-

ciais, por isso revistas, panfletos e outros artigos menores 

foram retirados. Os diretórios e informações podem ser 

consultados por meio digital.

Os serviços de abertura de cama não serão realizados 

durante este período para reduzir visitas não essenciais 

aos quartos.

Lavandaria

Temos à sua disposição o serviço de lavandaria e pedimos 

para seguir as indicações de segurança disponíveis para o 

tratamento da sua roupa. Sugerimos, no entanto, que 

limite estes pedidos ao estritamente necessário, tendo 

em conta a possibilidade de evitar mais um ponto de 

controlo em artigos pessoais.



3. ENTRADA
3.1. Estacionamento / Lobby / Bagageiro

Bem-vindo

A Bensaude Hotels Collection estima muito os seus clientes 

e tem na sua cultura de serviço uma forma personalizada de 

receber e atender.

A situação atual pede que a prevenção e segurança tenha 

prioridade e por isso alguns pontos de serviço requerem 

uma redução de contacto para a segurança de todos.

Tal não descura a arte genuína Açoriana de bem receber, 

que tão bem nos caracteriza, onde conforto e atenção são 

nossas prioridades.  

Estacionamento 

Na entrada para o local de estacionamento, pela necessi-

dade de acionar o botão de acesso, sugerimos a utilização 

de luva para evitar o contacto ou a lavagem das mãos 

após esta ação no dispositivo mais próximo e antes da 

próxima interação.

Valet parking

Nas unidades com este serviço, fica ao critério do cliente 

se pretende estacionar a viatura ou se prefere o nosso 

serviço personalizado. 

No caso de ser efetuado pelo nosso colaborador, este 

encontra-se devidamente equipado com máscara e luvas 

e coloca um protetor plástico sob a cadeira. Todos os pontos 

de contacto são desinfetados após o estacionamento ou 

no ato de entrega.

Lobby 

À entrada para o hotel / lobby, o cliente deve ter a sua 

máscara colocada.

É solicitado aos clientes a medição de temperatura, sendo 

que aqueles que registem uma temperatura acima dos 

38ºC são encaminhados para a área de isolamento.

Bagagem

Sugerimos que a bagagem seja tratada diretamente pelo 

cliente de forma a evitar contacto, em especial se a mesma 

é de pequena dimensão. 

As nossas equipas estão prontas para dar apoio, se essa 

for a escolha. Os nossos bagageiros têm o cuidado de 

utilizar luvas para esta ação e, na entrega da bagagem, 

irão aplicar um desinfetante para limpar qualquer contacto.

3.2. Receção

Reserva

O nosso website é a forma mais indicada para marcação de 

reserva nas nossas unidades. Desta forma garantimos as 

melhores condições e a informação detalhada é atualizada 

no nosso sistema, o que irá facilitar os processos seguintes.

Check in online

Com a utilização do nosso sistema de reservas, a informação 

necessária já está introduzida. Assim poderá reduzir o 

tempo de contacto na receção utilizando o nosso sistema 

de check in online.

Check in e registo no hotel

Para respeitar o distanciamento social, temos separado-

res para criar filas únicas no atendimento e indicadores de 

medida entre clientes. Nos balcões de receção, dispomos 

de protetores de acrílico para contribuir para a sua prote-

ção no momento de interação mais próxima com a equipa 

do hotel.

O equipamento de leitura de documento de identificação 

está ao alcance dos clientes, evitando assim a passagem da 

documentação pessoal para a equipa de receção.

A chave da porta é única peça de passagem para as suas 

mãos. Tendo feito antecipadamente o check-in online, esta 

estará já preparada devidamente.

Temos na receção e por vários pontos da unidade produto 

de desinfeção para as mãos para ser utilizado sempre 

que desejar.

Check out

Para minimizar o seu tempo de interação na receção, 

solicitamos por e-mail a confirmação de que está de 

acordo com a faturação, de forma a reduzir os procedimen-

tos de check-out, sendo apenas necessário o pagamento 

e entrega de chave.

Informação de serviços

Para quem não teve oportunidade de entrar no nosso 

website, ao chegar ao hotel, é-lhe facultado um QrCode 

através do qual os clientes podem aceder a toda a infor-

mação da unidade através de uma APP nos seus dispositi-

vos móveis.

Esta aplicação permite ter a informação de serviços 

disponíveis incluindo ementas do restaurante e bar para-

facilitar a consulta de opções.

Comunicação

Temos uma aplicação chat para facilitar a comunicação 

com a unidade antes, mas em especial, durante a sua estadia, 

facilitando a forma de dar resposta a todos os seus 

pedidos. O room service, por exemplo, pode ser realizado 

sem a necessidade de utilização do telefone do quarto. 

3.3. Serviços - Outros / Rent-a-car

Serviços - Outros

Na receção, a nossa equipa tem toda a informação neces-

sária sobre os serviços da unidade, atividades da região 

ou locais de interesse, também disponíveis em formato 

digital no nosso website. 

Rent a Car

A Wayzor, nos Açores, é nossa recomendação de confiança. 

Tem serviço e atendimento de qualidade e implementou 

o programa Care & Protect, com medidas de higiene 

rigorosas para a sua segurança, sendo também detentora 

do selo "Clean & Safe Açores". 

 

 4. SALAS DE REUNIÃO  
 – EVENTOS

Os pedidos destes serviços são muito personalizados, 

por isso a montagem é feita de acordo com a solicitação 

do cliente e respeitando todas as normas em vigor para a 

realização de eventos. 

Recomendamos o cumprimento das medidas de segurança 

no que diz respeito à limitação de capacidade para 2/3, ao 

distanciamento entre participantes e às medidas de 

higienização adequadas antes e durante a reunião ou 

evento. Em caso de um pedido de evento, onde seja incluído 

serviço de restauração, os procedimentos e normas a 

aplicar são os descritos no presente documento.
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5. SALAS DE ESTAR / SALAS
DE JOGOS / KIDS CLUB

Salas de Estar

Nestas zonas, o mobiliário está disposto de forma a salva-

guardar o distanciamento social. Os artigos habitualmente 

expostos como welcome drink, revistas ou outros materiais 

não essenciais foram retirados de forma a reduzir os 

pontos de contacto. Tal como outros espaços, também este 

se encontra equipado com desinfetante para uso do cliente.  

Salas de Jogos

Nas unidades onde estas facilidades existem, foram 

retirados do local todos os artigos de jogo como tacos de 

bilhar, tabuleiros de jogos, baralhos de cartas, entre 

outros, de forma a evitar que estes artigos possam ser 

utilizados por outros clientes sem antes ter havido a 

necessária higienização.  

Estes artigos estão disponíveis a pedido, no ponto de 

serviço mais próximo ou através de comunicação chat. 

São entregues devidamente higienizados para uso e será 

solicitada a entrega dos mesmos após a sua utilização.

Salas para crianças / Kids Club

Nestes espaços, disponibilizamos kits de criança ou 

artigos para brincar a pedido, que estão devidamente 

preparados e higienizados. 

Não é permitida a partilha de brinquedos e o calçado 

deverá ser deixado no exterior do espaço.

+

6. WELLNESS & LAZER
6.1. Piscinas

No que respeita às piscinas, os espaços encontram-se 

devidamente sinalizados com algumas medidas preventi-

vas que devem ser respeitadas pelo hóspede, nomeada-

mente:

- Respeitar a lotação do espaço indicada/afixada;

- Manter distanciamento mínimo de 2m;

- Desinfetar as mãos à entrada e saída do espaço;

- Não é permitido reservar cadeiras ou espreguiçadeiras;

- Está implementado um processo de controlo de acessos 

a estes espaços;

- Aconselhamos o uso de óculos de natação na piscina.

A água é tratada e os respetivos registos de qualidade da 

água são devidamente mantidos.

6.2. Balneários / Vestiários

Os balneários / vestiários encontram-se igualmente sina-

lizados com as seguintes recomendações:

- Cumprir lotação afixada;

- Manter o distanciamento;

- Desinfetar as mãos à entrada e à saída da dos espaços.

A desinfeção dos cacifos, cabides, chuveiros/ cabines de 

duche e instalações sanitárias é feita, sempre que possí-

vel, após cada utilização. 

6.3. Serviço de Beleza e Estética / Spa

Criámos medidas que asseguram o limite do número de 

pessoas permitidas no estabelecimento, de forma a 

garantir a distância entre pessoas dentro das instalações, 

nomeadamente: 

Atendemos apenas por marcação, de forma a garantir um 

número controlável e fixo de pessoas dentro das instala-

ções. Para se reorganizar a zona de atendimento garantindo, 

a título indicativo, aplicamos a existência de pelo menos um 

lugar vazio entre duas pessoas. 

De forma a minimizar pontos de contacto:

- Não são permitidas pessoas à espera dentro das instala-

ções nem o serviço de comidas e bebidas.

- O cliente deve evitar trazer artigos não essenciais como 

adereços ou joalharia.

- Os artigos em exposição são limitados ao essencial e o 

acesso aos mesmos deve ser evitado pelos clientes. 

- As ferramentas de diagnóstico como câmara, tablet e 

mostruários de cores só podem ser usadas pelo profissional 

de serviço e desinfetadas após cada utilização.

- Todo o material que não é de utilização única (escovas, 

tesouras, pentes, limas e blocos polidores de unhas, etc.) 

é lavado e desinfetado após cada utilização. O material de 

manicura cortante e as tesouras de corte de cabelo, para 

além de lavado e desinfetado, é também esterilizado. 

- A roupa de trabalho dos colaboradores, as toalhas ou 

outros artigos laváveis, após terem sido usados para um 

cliente, são colocados em saco fechado para serem lava-

dos em máquina com recurso a desinfetante e a tempera-

tura superiores a 60ºC. 

Todas as restantes medidas aplicáveis e mencionadas 

referentes à prevenção neste documento, em especial 

referentes à proteção pessoal, são também aqui aplicadas.

6.4. Ginásio

Existe a necessidade de controlo de entradas e afluência, 

assim como a necessidade de distanciamento social, por 

isso os horários de funcionamento e lotação encontram-

-se afixados no local.

Providenciamos toalhitas no espaço para que o hóspede 

possa desinfetar o equipamento antes e após utilização; 

O hóspede deve desinfetar as mãos à entrada e à saída do 

espaço e respeitar o processo de controlo de acessos a 

este espaço.

As máquinas são desinfetadas, sempre que possível, 

entre cada utilização dos hóspedes.

7. RESTAURAÇÃO
7.1. Restaurante

Capacidade do restaurante

De forma a garantir o distanciamento entre as pessoas 

aplicámos medidas adequadas para o efeito, tendo-se 

criado, no controlo de entrada, uma separação de entrada 

e saída das pessoas, com sinalética para manter as distân-

cias sociais. 

Organizámos o espaço das refeições de forma a permitir 

uma distância de segurança mínima de 2 metros entre 

pessoas com a redução da capacidade para 2/3 e com 

indicação da capacidade total à porta de cada espaço.

Implementámos uma disposição de mesas para que os 

clientes não fiquem sentados em lugares frente a frente, 

exceto quando pertençam à mesma família, e pedimos 

para evitar mais de duas pessoas por mesa. 

Dependendo da ocupação, aplicamos horários de atendi-

mentos específicos ou mesmo através de marcação, de 

forma a ser possível atender os clientes todos em segurança. 

Esta informação é atualizada ao momento nos vários 

meios e no local.

Qualidade, Higiene e Segurança

A Bensaude Hotels Collection possui um programa rigo-

roso de controlo em relação à qualidade, higiene e segu-

rança alimentar, e este rigor estende-se ao plano de limpeza 

e higienização das instalações, desde as entregas, às zonas 

de preparação e ao serviço aos clientes. Os colaboradores 

estão todos equipados com o material de proteção indivi-

dual, de forma a trabalhar e transmitir segurança e 

conforto aos clientes.

Montagem de mesas

Mesas de restaurantes com montagem / decoração mini-

malista, sem toalhas de mesa sempre que possível. 

Serviço

As ementas são providenciadas em aplicação móvel para 

facilitar a consulta, e para quem não dispõe dessa facili-

dade, é apresentado e são disponibilizadas em formato 

físico de uso único, evitando a partilha desse artigo com 

outros clientes.

Pela proximidade que o serviço implica entre colaborado-

res e clientes, que pode ser um veículo de propagação da 

doença, é extremamente importante a implementação de 

procedimentos para assegurar maior segurança e tran-

quilidade ao cliente.

O nível de ocupação vai determinar algumas alterações 

no serviço, ou seja, sempre que possível reduzimos as 

opções de buffet e privilegiar o serviço direto à mesa. 

Quando o serviço for buffet, as opções são individuais ou 

com serviço direto ao cliente. 

Pequeno-almoço

Sempre que possível, o serviço é feito à carta, incluindo 

bebidas.

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descar-

regar a mesma através de leitura de QrCode.

Nas unidades onde a estrutura do buffet é utilizada, as 

medidas de serviço implementadas asseguram segurança 

e variedade aos clientes. 

As opções disponíveis são agora preparadas individual-

mente, evitando assim a partilha de utensílio de serviço. 

Existe um ponto de entrada e saída para a zona de serviço 

para eliminar cruzamento com outros clientes e o acesso 

é controlado para não haver ajuntamento. 

O apoio dos colaboradores é prestado do lado contrário 

do buffet de onde está o cliente, e com a devida proteção, 

possibilitando o serviço sem a necessidade de o cliente 

tocar em utensílios partilhados, mas permitindo um aten-

dimento cuidado.

Almoços e Jantares

A reserva é obrigatória de forma a controlar a disponibi-

lidade da sala assim como assegurar um serviço mais 

personalizado. 

Como primeira opção todas as unidades têm um serviço 

direto à carta, e nesta primeira fase, temos opções mais 

seletivas para escolha tendo em conta os procedimentos 

de segurança que implicam um maior controlo e atenção.

Apenas em casos onde a afluência é maior ou por acordo 

com o cliente, é servido buffet, mas tal como mencionado 

no ponto anterior, todas as opções de montagem e serviço 

serão adequadas para manter as regras de segurança. 

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descarre-

gar a mesma através de leitura de QrCode.

7.2. Bar / Snack Bar / Esplanada

Bar / Snack Bar / Esplanadas

Como princípio base, as regras de segurança, higiene e 

distanciamento também se aplicam nestes espaços à 

semelhança do que acontece nos restaurantes.

Organizámos o espaço com restrições ou disposição do 

mobiliário de forma a permitir uma distância de segurança 

mínima de 2 metros entre pessoas com a redução da 

capacidade para 2/3, sendo que a capacidade está afixada 

à entrada.

Implementámos uma disposição das mesas e mobiliário 

para que os clientes não fiquem sentados em lugares 

frente a frente, e os lugares ao balcão foram eliminados. 

Dependendo da ocupação, é aplicada uma monitorização 

da afluência de modo a ser possível atender os clientes 

em segurança.

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descar-

regar a mesma através de leitura de QrCode.

7.3. Room Service / Mini Bar

Room Service

Os pedidos podem ser realizados através de uma aplicação 

chat ou pelo contacto indicado no diretório de serviços. 

O serviço assegurado é colocado à porta do quarto em 

carrinho de serviço e, de seguida, o colaborador bate à 

porta para o cliente receber o pedido e validar o mesmo.

Desta forma evitamos a entrada do colaborador no quarto. 

Todo o serviço é efetuado por pessoal equipado com 

proteção, e todo o equipamento para entrega no quarto é 

preparado com as medidas de higiene necessárias.

Mini Bar

Neste período, de forma a minimizar artigos e pontos de 

contacto, os minibares são equipados apenas com 3 

garrafas de água. Caso seja desejo do cliente, e a pedido, o 

minibar pode ser recheado antes da chegada (de preferên-

cia) ou durante a estadia, com a possibilidade de selecio-

nar apenas os artigos pretendidos.

Disponibilizamos a carta em formato físico e digital, podendo 

o cliente descarregar a mesma através de leitura de QrCode.

8. QUARTOS -HOUSEKEEPING  - 
LAVANDARIA
A limpeza dos quartos é um dos fatores de maior importância para 

a Bensaude Hotels Collection.

A equipa ao entrar para realizar o serviço de limpeza, está 

munida com o equipamento de proteção individual correto, 

material de apoio e produtos selecionados. Avaliam o 

quarto e preparam-se para executar o trabalho de uma 

forma metódica e estudada, com três áreas distintas em 

termos de artigos de utilização (terraço ou varanda, 

quarto e instalações sanitárias).

A limpeza de quartos é efetuada diariamente focada em 

pontos críticos de maior contacto no quarto, nomeadamente:

Pegas ou puxadores de portas, janelas e gavetas, mesas, 

cadeiras, candeeiros, interruptores de luz, termostatos, 

AC, telefones, minibar, controlo TV, cabides, secador de 

cabelo, cofre, entre outros.

As zonas de instalação sanitária têm uma atenção espe-

cífica onde torneiras, sanitas, dispensadores, louças e 

pavimentos que são desinfetados com produtos e utensí-

lios de limpeza próprios de forma a evitar contaminação 

entre as diferentes zonas do quarto.

Os produtos de limpeza são adequados a cada área: casa 

de banho, desinfetante para superfícies gerais, limpa 

vidros, produto de limpeza para aço inoxidável, produto 

de limpeza para o chão e finalizados com ambientador.

A limpeza dos pisos, de qualquer tipo de material, é 

executada com o maior rigor e atenção.

Neste período é importante a redução de manuseamento 

de artigos mais sensíveis como a roupa de cama, uma vez 

que além das questões de segurança existe a questão 

ambiental que é uma preocupação de todos. Por isso 

promovemos a possibilidade da mudança da roupa da 

cama e atoalhados de acordo com as indicações do cliente. 

Para todas as novas entradas é garantida a renovação 

total de toda a roupa, assim como um arejamento do 

quarto de um mínimo de 3 horas.  

Nos quartos foi necessário limitar os artigos não essen-

ciais, por isso revistas, panfletos e outros artigos menores 

foram retirados. Os diretórios e informações podem ser 

consultados por meio digital.

Os serviços de abertura de cama não serão realizados 

durante este período para reduzir visitas não essenciais 

aos quartos.

Lavandaria

Temos à sua disposição o serviço de lavandaria e pedimos 

para seguir as indicações de segurança disponíveis para o 

tratamento da sua roupa. Sugerimos, no entanto, que 

limite estes pedidos ao estritamente necessário, tendo 

em conta a possibilidade de evitar mais um ponto de 

controlo em artigos pessoais.



3. ENTRADA
3.1. Estacionamento / Lobby / Bagageiro

Bem-vindo

A Bensaude Hotels Collection estima muito os seus clientes 

e tem na sua cultura de serviço uma forma personalizada de 

receber e atender.

A situação atual pede que a prevenção e segurança tenha 

prioridade e por isso alguns pontos de serviço requerem 

uma redução de contacto para a segurança de todos.

Tal não descura a arte genuína Açoriana de bem receber, 

que tão bem nos caracteriza, onde conforto e atenção são 

nossas prioridades.  

Estacionamento 

Na entrada para o local de estacionamento, pela necessi-

dade de acionar o botão de acesso, sugerimos a utilização 

de luva para evitar o contacto ou a lavagem das mãos 

após esta ação no dispositivo mais próximo e antes da 

próxima interação.

Valet parking

Nas unidades com este serviço, fica ao critério do cliente 

se pretende estacionar a viatura ou se prefere o nosso 

serviço personalizado. 

No caso de ser efetuado pelo nosso colaborador, este 

encontra-se devidamente equipado com máscara e luvas 

e coloca um protetor plástico sob a cadeira. Todos os pontos 

de contacto são desinfetados após o estacionamento ou 

no ato de entrega.

Lobby 

À entrada para o hotel / lobby, o cliente deve ter a sua 

máscara colocada.

É solicitado aos clientes a medição de temperatura, sendo 

que aqueles que registem uma temperatura acima dos 

38ºC são encaminhados para a área de isolamento.

Bagagem

Sugerimos que a bagagem seja tratada diretamente pelo 

cliente de forma a evitar contacto, em especial se a mesma 

é de pequena dimensão. 

As nossas equipas estão prontas para dar apoio, se essa 

for a escolha. Os nossos bagageiros têm o cuidado de 

utilizar luvas para esta ação e, na entrega da bagagem, 

irão aplicar um desinfetante para limpar qualquer contacto.

3.2. Receção

Reserva

O nosso website é a forma mais indicada para marcação de 

reserva nas nossas unidades. Desta forma garantimos as 

melhores condições e a informação detalhada é atualizada 

no nosso sistema, o que irá facilitar os processos seguintes.

Check in online

Com a utilização do nosso sistema de reservas, a informação 

necessária já está introduzida. Assim poderá reduzir o 

tempo de contacto na receção utilizando o nosso sistema 

de check in online.

Check in e registo no hotel

Para respeitar o distanciamento social, temos separado-

res para criar filas únicas no atendimento e indicadores de 

medida entre clientes. Nos balcões de receção, dispomos 

de protetores de acrílico para contribuir para a sua prote-

ção no momento de interação mais próxima com a equipa 

do hotel.

O equipamento de leitura de documento de identificação 

está ao alcance dos clientes, evitando assim a passagem da 

documentação pessoal para a equipa de receção.

A chave da porta é única peça de passagem para as suas 

mãos. Tendo feito antecipadamente o check-in online, esta 

estará já preparada devidamente.

Temos na receção e por vários pontos da unidade produto 

de desinfeção para as mãos para ser utilizado sempre 

que desejar.

Check out

Para minimizar o seu tempo de interação na receção, 

solicitamos por e-mail a confirmação de que está de 

acordo com a faturação, de forma a reduzir os procedimen-

tos de check-out, sendo apenas necessário o pagamento 

e entrega de chave.

Informação de serviços

Para quem não teve oportunidade de entrar no nosso 

website, ao chegar ao hotel, é-lhe facultado um QrCode 

através do qual os clientes podem aceder a toda a infor-

mação da unidade através de uma APP nos seus dispositi-

vos móveis.

Esta aplicação permite ter a informação de serviços 

disponíveis incluindo ementas do restaurante e bar para-

facilitar a consulta de opções.

Comunicação

Temos uma aplicação chat para facilitar a comunicação 

com a unidade antes, mas em especial, durante a sua estadia, 

facilitando a forma de dar resposta a todos os seus 

pedidos. O room service, por exemplo, pode ser realizado 

sem a necessidade de utilização do telefone do quarto. 

3.3. Serviços - Outros / Rent-a-car

Serviços - Outros

Na receção, a nossa equipa tem toda a informação neces-

sária sobre os serviços da unidade, atividades da região 

ou locais de interesse, também disponíveis em formato 

digital no nosso website. 

Rent a Car

A Wayzor, nos Açores, é nossa recomendação de confiança. 

Tem serviço e atendimento de qualidade e implementou 

o programa Care & Protect, com medidas de higiene 

rigorosas para a sua segurança, sendo também detentora 

do selo "Clean & Safe Açores". 

 

 4. SALAS DE REUNIÃO  
 – EVENTOS

Os pedidos destes serviços são muito personalizados, 

por isso a montagem é feita de acordo com a solicitação 

do cliente e respeitando todas as normas em vigor para a 

realização de eventos. 

Recomendamos o cumprimento das medidas de segurança 

no que diz respeito à limitação de capacidade para 2/3, ao 

distanciamento entre participantes e às medidas de 

higienização adequadas antes e durante a reunião ou 

evento. Em caso de um pedido de evento, onde seja incluído 

serviço de restauração, os procedimentos e normas a 

aplicar são os descritos no presente documento.
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5. SALAS DE ESTAR / SALAS
DE JOGOS / KIDS CLUB

Salas de Estar

Nestas zonas, o mobiliário está disposto de forma a salva-

guardar o distanciamento social. Os artigos habitualmente 

expostos como welcome drink, revistas ou outros materiais 

não essenciais foram retirados de forma a reduzir os 

pontos de contacto. Tal como outros espaços, também este 

se encontra equipado com desinfetante para uso do cliente.  

Salas de Jogos

Nas unidades onde estas facilidades existem, foram 

retirados do local todos os artigos de jogo como tacos de 

bilhar, tabuleiros de jogos, baralhos de cartas, entre 

outros, de forma a evitar que estes artigos possam ser 

utilizados por outros clientes sem antes ter havido a 

necessária higienização.  

Estes artigos estão disponíveis a pedido, no ponto de 

serviço mais próximo ou através de comunicação chat. 

São entregues devidamente higienizados para uso e será 

solicitada a entrega dos mesmos após a sua utilização.

Salas para crianças / Kids Club

Nestes espaços, disponibilizamos kits de criança ou 

artigos para brincar a pedido, que estão devidamente 

preparados e higienizados. 

Não é permitida a partilha de brinquedos e o calçado 

deverá ser deixado no exterior do espaço.

6. WELLNESS & LAZER
6.1. Piscinas

No que respeita às piscinas, os espaços encontram-se 

devidamente sinalizados com algumas medidas preventi-

vas que devem ser respeitadas pelo hóspede, nomeada-

mente:

- Respeitar a lotação do espaço indicada/afixada;

- Manter distanciamento mínimo de 2m;

- Desinfetar as mãos à entrada e saída do espaço;

- Não é permitido reservar cadeiras ou espreguiçadeiras;

- Está implementado um processo de controlo de acessos 

a estes espaços;

- Aconselhamos o uso de óculos de natação na piscina.

A água é tratada e os respetivos registos de qualidade da 

água são devidamente mantidos.

6.2. Balneários / Vestiários

Os balneários / vestiários encontram-se igualmente sina-

lizados com as seguintes recomendações:

- Cumprir lotação afixada;

- Manter o distanciamento;

- Desinfetar as mãos à entrada e à saída da dos espaços.

A desinfeção dos cacifos, cabides, chuveiros/ cabines de 

duche e instalações sanitárias é feita, sempre que possí-

vel, após cada utilização. 

6.3. Serviço de Beleza e Estética / Spa

Criámos medidas que asseguram o limite do número de 

pessoas permitidas no estabelecimento, de forma a 

garantir a distância entre pessoas dentro das instalações, 

nomeadamente: 

Atendemos apenas por marcação, de forma a garantir um 

número controlável e fixo de pessoas dentro das instala-

ções. Para se reorganizar a zona de atendimento garantindo, 

a título indicativo, aplicamos a existência de pelo menos um 

lugar vazio entre duas pessoas. 

De forma a minimizar pontos de contacto:

- Não são permitidas pessoas à espera dentro das instala-

ções nem o serviço de comidas e bebidas.

- O cliente deve evitar trazer artigos não essenciais como 

adereços ou joalharia.

- Os artigos em exposição são limitados ao essencial e o 

acesso aos mesmos deve ser evitado pelos clientes. 

- As ferramentas de diagnóstico como câmara, tablet e 

mostruários de cores só podem ser usadas pelo profissional 

de serviço e desinfetadas após cada utilização.

- Todo o material que não é de utilização única (escovas, 

tesouras, pentes, limas e blocos polidores de unhas, etc.) 

é lavado e desinfetado após cada utilização. O material de 

manicura cortante e as tesouras de corte de cabelo, para 

além de lavado e desinfetado, é também esterilizado. 

- A roupa de trabalho dos colaboradores, as toalhas ou 

outros artigos laváveis, após terem sido usados para um 

cliente, são colocados em saco fechado para serem lava-

dos em máquina com recurso a desinfetante e a tempera-

tura superiores a 60ºC. 

Todas as restantes medidas aplicáveis e mencionadas 

referentes à prevenção neste documento, em especial 

referentes à proteção pessoal, são também aqui aplicadas.

6.4. Ginásio

Existe a necessidade de controlo de entradas e afluência, 

assim como a necessidade de distanciamento social, por 

isso os horários de funcionamento e lotação encontram-

-se afixados no local.

Providenciamos toalhitas no espaço para que o hóspede 

possa desinfetar o equipamento antes e após utilização; 

O hóspede deve desinfetar as mãos à entrada e à saída do 

espaço e respeitar o processo de controlo de acessos a 

este espaço.

As máquinas são desinfetadas, sempre que possível, 

entre cada utilização dos hóspedes.

7. RESTAURAÇÃO
7.1. Restaurante

Capacidade do restaurante

De forma a garantir o distanciamento entre as pessoas 

aplicámos medidas adequadas para o efeito, tendo-se 

criado, no controlo de entrada, uma separação de entrada 

e saída das pessoas, com sinalética para manter as distân-

cias sociais. 

Organizámos o espaço das refeições de forma a permitir 

uma distância de segurança mínima de 2 metros entre 

pessoas com a redução da capacidade para 2/3 e com 

indicação da capacidade total à porta de cada espaço.

Implementámos uma disposição de mesas para que os 

clientes não fiquem sentados em lugares frente a frente, 

exceto quando pertençam à mesma família, e pedimos 

para evitar mais de duas pessoas por mesa. 

Dependendo da ocupação, aplicamos horários de atendi-

mentos específicos ou mesmo através de marcação, de 

forma a ser possível atender os clientes todos em segurança. 

Esta informação é atualizada ao momento nos vários 

meios e no local.

Qualidade, Higiene e Segurança

A Bensaude Hotels Collection possui um programa rigo-

roso de controlo em relação à qualidade, higiene e segu-

rança alimentar, e este rigor estende-se ao plano de limpeza 

e higienização das instalações, desde as entregas, às zonas 

de preparação e ao serviço aos clientes. Os colaboradores 

estão todos equipados com o material de proteção indivi-

dual, de forma a trabalhar e transmitir segurança e 

conforto aos clientes.

Montagem de mesas

Mesas de restaurantes com montagem / decoração mini-

malista, sem toalhas de mesa sempre que possível. 

Serviço

As ementas são providenciadas em aplicação móvel para 

facilitar a consulta, e para quem não dispõe dessa facili-

dade, é apresentado e são disponibilizadas em formato 

físico de uso único, evitando a partilha desse artigo com 

outros clientes.

Pela proximidade que o serviço implica entre colaborado-

res e clientes, que pode ser um veículo de propagação da 

doença, é extremamente importante a implementação de 

procedimentos para assegurar maior segurança e tran-

quilidade ao cliente.

O nível de ocupação vai determinar algumas alterações 

no serviço, ou seja, sempre que possível reduzimos as 

opções de buffet e privilegiar o serviço direto à mesa. 

Quando o serviço for buffet, as opções são individuais ou 

com serviço direto ao cliente. 

Pequeno-almoço

Sempre que possível, o serviço é feito à carta, incluindo 

bebidas.

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descar-

regar a mesma através de leitura de QrCode.

Nas unidades onde a estrutura do buffet é utilizada, as 

medidas de serviço implementadas asseguram segurança 

e variedade aos clientes. 

As opções disponíveis são agora preparadas individual-

mente, evitando assim a partilha de utensílio de serviço. 

Existe um ponto de entrada e saída para a zona de serviço 

para eliminar cruzamento com outros clientes e o acesso 

é controlado para não haver ajuntamento. 

O apoio dos colaboradores é prestado do lado contrário 

do buffet de onde está o cliente, e com a devida proteção, 

possibilitando o serviço sem a necessidade de o cliente 

tocar em utensílios partilhados, mas permitindo um aten-

dimento cuidado.

Almoços e Jantares

A reserva é obrigatória de forma a controlar a disponibi-

lidade da sala assim como assegurar um serviço mais 

personalizado. 

Como primeira opção todas as unidades têm um serviço 

direto à carta, e nesta primeira fase, temos opções mais 

seletivas para escolha tendo em conta os procedimentos 

de segurança que implicam um maior controlo e atenção.

Apenas em casos onde a afluência é maior ou por acordo 

com o cliente, é servido buffet, mas tal como mencionado 

no ponto anterior, todas as opções de montagem e serviço 

serão adequadas para manter as regras de segurança. 

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descarre-

gar a mesma através de leitura de QrCode.

7.2. Bar / Snack Bar / Esplanada

Bar / Snack Bar / Esplanadas

Como princípio base, as regras de segurança, higiene e 

distanciamento também se aplicam nestes espaços à 

semelhança do que acontece nos restaurantes.

Organizámos o espaço com restrições ou disposição do 

mobiliário de forma a permitir uma distância de segurança 

mínima de 2 metros entre pessoas com a redução da 

capacidade para 2/3, sendo que a capacidade está afixada 

à entrada.

Implementámos uma disposição das mesas e mobiliário 

para que os clientes não fiquem sentados em lugares 

frente a frente, e os lugares ao balcão foram eliminados. 

Dependendo da ocupação, é aplicada uma monitorização 

da afluência de modo a ser possível atender os clientes 

em segurança.

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descar-

regar a mesma através de leitura de QrCode.

7.3. Room Service / Mini Bar

Room Service

Os pedidos podem ser realizados através de uma aplicação 

chat ou pelo contacto indicado no diretório de serviços. 

O serviço assegurado é colocado à porta do quarto em 

carrinho de serviço e, de seguida, o colaborador bate à 

porta para o cliente receber o pedido e validar o mesmo.

Desta forma evitamos a entrada do colaborador no quarto. 

Todo o serviço é efetuado por pessoal equipado com 

proteção, e todo o equipamento para entrega no quarto é 

preparado com as medidas de higiene necessárias.

Mini Bar

Neste período, de forma a minimizar artigos e pontos de 

contacto, os minibares são equipados apenas com 3 

garrafas de água. Caso seja desejo do cliente, e a pedido, o 

minibar pode ser recheado antes da chegada (de preferên-

cia) ou durante a estadia, com a possibilidade de selecio-

nar apenas os artigos pretendidos.

Disponibilizamos a carta em formato físico e digital, podendo 

o cliente descarregar a mesma através de leitura de QrCode.

8. QUARTOS -HOUSEKEEPING  - 
LAVANDARIA
A limpeza dos quartos é um dos fatores de maior importância para 

a Bensaude Hotels Collection.

A equipa ao entrar para realizar o serviço de limpeza, está 

munida com o equipamento de proteção individual correto, 

material de apoio e produtos selecionados. Avaliam o 

quarto e preparam-se para executar o trabalho de uma 

forma metódica e estudada, com três áreas distintas em 

termos de artigos de utilização (terraço ou varanda, 

quarto e instalações sanitárias).

A limpeza de quartos é efetuada diariamente focada em 

pontos críticos de maior contacto no quarto, nomeadamente:

Pegas ou puxadores de portas, janelas e gavetas, mesas, 

cadeiras, candeeiros, interruptores de luz, termostatos, 

AC, telefones, minibar, controlo TV, cabides, secador de 

cabelo, cofre, entre outros.

As zonas de instalação sanitária têm uma atenção espe-

cífica onde torneiras, sanitas, dispensadores, louças e 

pavimentos que são desinfetados com produtos e utensí-

lios de limpeza próprios de forma a evitar contaminação 

entre as diferentes zonas do quarto.

Os produtos de limpeza são adequados a cada área: casa 

de banho, desinfetante para superfícies gerais, limpa 

vidros, produto de limpeza para aço inoxidável, produto 

de limpeza para o chão e finalizados com ambientador.

A limpeza dos pisos, de qualquer tipo de material, é 

executada com o maior rigor e atenção.

Neste período é importante a redução de manuseamento 

de artigos mais sensíveis como a roupa de cama, uma vez 

que além das questões de segurança existe a questão 

ambiental que é uma preocupação de todos. Por isso 

promovemos a possibilidade da mudança da roupa da 

cama e atoalhados de acordo com as indicações do cliente. 

Para todas as novas entradas é garantida a renovação 

total de toda a roupa, assim como um arejamento do 

quarto de um mínimo de 3 horas.  

Nos quartos foi necessário limitar os artigos não essen-

ciais, por isso revistas, panfletos e outros artigos menores 

foram retirados. Os diretórios e informações podem ser 

consultados por meio digital.

Os serviços de abertura de cama não serão realizados 

durante este período para reduzir visitas não essenciais 

aos quartos.

Lavandaria

Temos à sua disposição o serviço de lavandaria e pedimos 

para seguir as indicações de segurança disponíveis para o 

tratamento da sua roupa. Sugerimos, no entanto, que 

limite estes pedidos ao estritamente necessário, tendo 

em conta a possibilidade de evitar mais um ponto de 

controlo em artigos pessoais.



3. ENTRADA
3.1. Estacionamento / Lobby / Bagageiro

Bem-vindo

A Bensaude Hotels Collection estima muito os seus clientes 

e tem na sua cultura de serviço uma forma personalizada de 

receber e atender.

A situação atual pede que a prevenção e segurança tenha 

prioridade e por isso alguns pontos de serviço requerem 

uma redução de contacto para a segurança de todos.

Tal não descura a arte genuína Açoriana de bem receber, 

que tão bem nos caracteriza, onde conforto e atenção são 

nossas prioridades.  

Estacionamento 

Na entrada para o local de estacionamento, pela necessi-

dade de acionar o botão de acesso, sugerimos a utilização 

de luva para evitar o contacto ou a lavagem das mãos 

após esta ação no dispositivo mais próximo e antes da 

próxima interação.

Valet parking

Nas unidades com este serviço, fica ao critério do cliente 

se pretende estacionar a viatura ou se prefere o nosso 

serviço personalizado. 

No caso de ser efetuado pelo nosso colaborador, este 

encontra-se devidamente equipado com máscara e luvas 

e coloca um protetor plástico sob a cadeira. Todos os pontos 

de contacto são desinfetados após o estacionamento ou 

no ato de entrega.

Lobby 

À entrada para o hotel / lobby, o cliente deve ter a sua 

máscara colocada.

É solicitado aos clientes a medição de temperatura, sendo 

que aqueles que registem uma temperatura acima dos 

38ºC são encaminhados para a área de isolamento.

Bagagem

Sugerimos que a bagagem seja tratada diretamente pelo 

cliente de forma a evitar contacto, em especial se a mesma 

é de pequena dimensão. 

As nossas equipas estão prontas para dar apoio, se essa 

for a escolha. Os nossos bagageiros têm o cuidado de 

utilizar luvas para esta ação e, na entrega da bagagem, 

irão aplicar um desinfetante para limpar qualquer contacto.

3.2. Receção

Reserva

O nosso website é a forma mais indicada para marcação de 

reserva nas nossas unidades. Desta forma garantimos as 

melhores condições e a informação detalhada é atualizada 

no nosso sistema, o que irá facilitar os processos seguintes.

Check in online

Com a utilização do nosso sistema de reservas, a informação 

necessária já está introduzida. Assim poderá reduzir o 

tempo de contacto na receção utilizando o nosso sistema 

de check in online.

Check in e registo no hotel

Para respeitar o distanciamento social, temos separado-

res para criar filas únicas no atendimento e indicadores de 

medida entre clientes. Nos balcões de receção, dispomos 

de protetores de acrílico para contribuir para a sua prote-

ção no momento de interação mais próxima com a equipa 

do hotel.

O equipamento de leitura de documento de identificação 

está ao alcance dos clientes, evitando assim a passagem da 

documentação pessoal para a equipa de receção.

A chave da porta é única peça de passagem para as suas 

mãos. Tendo feito antecipadamente o check-in online, esta 

estará já preparada devidamente.

Temos na receção e por vários pontos da unidade produto 

de desinfeção para as mãos para ser utilizado sempre 

que desejar.

Check out

Para minimizar o seu tempo de interação na receção, 

solicitamos por e-mail a confirmação de que está de 

acordo com a faturação, de forma a reduzir os procedimen-

tos de check-out, sendo apenas necessário o pagamento 

e entrega de chave.

Informação de serviços

Para quem não teve oportunidade de entrar no nosso 

website, ao chegar ao hotel, é-lhe facultado um QrCode 

através do qual os clientes podem aceder a toda a infor-

mação da unidade através de uma APP nos seus dispositi-

vos móveis.

Esta aplicação permite ter a informação de serviços 

disponíveis incluindo ementas do restaurante e bar para-

facilitar a consulta de opções.

Comunicação

Temos uma aplicação chat para facilitar a comunicação 

com a unidade antes, mas em especial, durante a sua estadia, 

facilitando a forma de dar resposta a todos os seus 

pedidos. O room service, por exemplo, pode ser realizado 

sem a necessidade de utilização do telefone do quarto. 

3.3. Serviços - Outros / Rent-a-car

Serviços - Outros

Na receção, a nossa equipa tem toda a informação neces-

sária sobre os serviços da unidade, atividades da região 

ou locais de interesse, também disponíveis em formato 

digital no nosso website. 

Rent a Car

A Wayzor, nos Açores, é nossa recomendação de confiança. 

Tem serviço e atendimento de qualidade e implementou 

o programa Care & Protect, com medidas de higiene 

rigorosas para a sua segurança, sendo também detentora 

do selo "Clean & Safe Açores". 

 

 4. SALAS DE REUNIÃO  
 – EVENTOS

Os pedidos destes serviços são muito personalizados, 

por isso a montagem é feita de acordo com a solicitação 

do cliente e respeitando todas as normas em vigor para a 

realização de eventos. 

Recomendamos o cumprimento das medidas de segurança 

no que diz respeito à limitação de capacidade para 2/3, ao 

distanciamento entre participantes e às medidas de 

higienização adequadas antes e durante a reunião ou 

evento. Em caso de um pedido de evento, onde seja incluído 

serviço de restauração, os procedimentos e normas a 

aplicar são os descritos no presente documento.

                 

5. SALAS DE ESTAR / SALAS
DE JOGOS / KIDS CLUB

Salas de Estar

Nestas zonas, o mobiliário está disposto de forma a salva-

guardar o distanciamento social. Os artigos habitualmente 

expostos como welcome drink, revistas ou outros materiais 

não essenciais foram retirados de forma a reduzir os 

pontos de contacto. Tal como outros espaços, também este 

se encontra equipado com desinfetante para uso do cliente.  

Salas de Jogos

Nas unidades onde estas facilidades existem, foram 

retirados do local todos os artigos de jogo como tacos de 

bilhar, tabuleiros de jogos, baralhos de cartas, entre 

outros, de forma a evitar que estes artigos possam ser 

utilizados por outros clientes sem antes ter havido a 

necessária higienização.  

Estes artigos estão disponíveis a pedido, no ponto de 

serviço mais próximo ou através de comunicação chat. 

São entregues devidamente higienizados para uso e será 

solicitada a entrega dos mesmos após a sua utilização.

Salas para crianças / Kids Club

Nestes espaços, disponibilizamos kits de criança ou 

artigos para brincar a pedido, que estão devidamente 

preparados e higienizados. 

Não é permitida a partilha de brinquedos e o calçado 

deverá ser deixado no exterior do espaço.

6. WELLNESS & LAZER
6.1. Piscinas

No que respeita às piscinas, os espaços encontram-se 

devidamente sinalizados com algumas medidas preventi-

vas que devem ser respeitadas pelo hóspede, nomeada-

mente:

- Respeitar a lotação do espaço indicada/afixada;

- Manter distanciamento mínimo de 2m;

- Desinfetar as mãos à entrada e saída do espaço;

- Não é permitido reservar cadeiras ou espreguiçadeiras;

- Está implementado um processo de controlo de acessos 

a estes espaços;

- Aconselhamos o uso de óculos de natação na piscina.

A água é tratada e os respetivos registos de qualidade da 

água são devidamente mantidos.

6.2. Balneários / Vestiários

Os balneários / vestiários encontram-se igualmente sina-

lizados com as seguintes recomendações:

- Cumprir lotação afixada;

- Manter o distanciamento;

- Desinfetar as mãos à entrada e à saída da dos espaços.

A desinfeção dos cacifos, cabides, chuveiros/ cabines de 

duche e instalações sanitárias é feita, sempre que possí-

vel, após cada utilização. 

6.3. Serviço de Beleza e Estética / Spa

Criámos medidas que asseguram o limite do número de 

pessoas permitidas no estabelecimento, de forma a 

garantir a distância entre pessoas dentro das instalações, 

nomeadamente: 

Atendemos apenas por marcação, de forma a garantir um 

número controlável e fixo de pessoas dentro das instala-

ções. Para se reorganizar a zona de atendimento garantindo, 

a título indicativo, aplicamos a existência de pelo menos um 

lugar vazio entre duas pessoas. 

De forma a minimizar pontos de contacto:

- Não são permitidas pessoas à espera dentro das instala-

ções nem o serviço de comidas e bebidas.

- O cliente deve evitar trazer artigos não essenciais como 

adereços ou joalharia.

- Os artigos em exposição são limitados ao essencial e o 

acesso aos mesmos deve ser evitado pelos clientes. 

- As ferramentas de diagnóstico como câmara, tablet e 

mostruários de cores só podem ser usadas pelo profissional 

de serviço e desinfetadas após cada utilização.

- Todo o material que não é de utilização única (escovas, 
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tesouras, pentes, limas e blocos polidores de unhas, etc.) 

é lavado e desinfetado após cada utilização. O material de 

manicura cortante e as tesouras de corte de cabelo, para 

além de lavado e desinfetado, é também esterilizado. 

- A roupa de trabalho dos colaboradores, as toalhas ou 

outros artigos laváveis, após terem sido usados para um 

cliente, são colocados em saco fechado para serem lava-

dos em máquina com recurso a desinfetante e a tempera-

tura superiores a 60ºC. 

Todas as restantes medidas aplicáveis e mencionadas 

referentes à prevenção neste documento, em especial 

referentes à proteção pessoal, são também aqui aplicadas.

6.4. Ginásio

Existe a necessidade de controlo de entradas e afluência, 

assim como a necessidade de distanciamento social, por 

isso os horários de funcionamento e lotação encontram-

-se afixados no local.

Providenciamos toalhitas no espaço para que o hóspede 

possa desinfetar o equipamento antes e após utilização; 

O hóspede deve desinfetar as mãos à entrada e à saída do 

espaço e respeitar o processo de controlo de acessos a 

este espaço.

As máquinas são desinfetadas, sempre que possível, 

entre cada utilização dos hóspedes.

7. RESTAURAÇÃO
7.1. Restaurante

Capacidade do restaurante

De forma a garantir o distanciamento entre as pessoas 

aplicámos medidas adequadas para o efeito, tendo-se 

criado, no controlo de entrada, uma separação de entrada 

e saída das pessoas, com sinalética para manter as distân-

cias sociais. 

Organizámos o espaço das refeições de forma a permitir 

uma distância de segurança mínima de 2 metros entre 

pessoas com a redução da capacidade para 2/3 e com 

indicação da capacidade total à porta de cada espaço.

Implementámos uma disposição de mesas para que os 

clientes não fiquem sentados em lugares frente a frente, 

exceto quando pertençam à mesma família, e pedimos 

para evitar mais de duas pessoas por mesa. 

Dependendo da ocupação, aplicamos horários de atendi-

mentos específicos ou mesmo através de marcação, de 

forma a ser possível atender os clientes todos em segurança. 

Esta informação é atualizada ao momento nos vários 

meios e no local.

Qualidade, Higiene e Segurança

A Bensaude Hotels Collection possui um programa rigo-

roso de controlo em relação à qualidade, higiene e segu-

rança alimentar, e este rigor estende-se ao plano de limpeza 

e higienização das instalações, desde as entregas, às zonas 

de preparação e ao serviço aos clientes. Os colaboradores 

estão todos equipados com o material de proteção indivi-

dual, de forma a trabalhar e transmitir segurança e 

conforto aos clientes.

Montagem de mesas

Mesas de restaurantes com montagem / decoração mini-

malista, sem toalhas de mesa sempre que possível. 

Serviço

As ementas são providenciadas em aplicação móvel para 

facilitar a consulta, e para quem não dispõe dessa facili-

dade, é apresentado e são disponibilizadas em formato 

físico de uso único, evitando a partilha desse artigo com 

outros clientes.

Pela proximidade que o serviço implica entre colaborado-

res e clientes, que pode ser um veículo de propagação da 

doença, é extremamente importante a implementação de 

procedimentos para assegurar maior segurança e tran-

quilidade ao cliente.

O nível de ocupação vai determinar algumas alterações 

no serviço, ou seja, sempre que possível reduzimos as 

opções de buffet e privilegiar o serviço direto à mesa. 

Quando o serviço for buffet, as opções são individuais ou 

com serviço direto ao cliente. 

Pequeno-almoço

Sempre que possível, o serviço é feito à carta, incluindo 

bebidas.

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descar-

regar a mesma através de leitura de QrCode.

Nas unidades onde a estrutura do buffet é utilizada, as 

medidas de serviço implementadas asseguram segurança 

e variedade aos clientes. 

As opções disponíveis são agora preparadas individual-

mente, evitando assim a partilha de utensílio de serviço. 

Existe um ponto de entrada e saída para a zona de serviço 

para eliminar cruzamento com outros clientes e o acesso 

é controlado para não haver ajuntamento. 

O apoio dos colaboradores é prestado do lado contrário 

do buffet de onde está o cliente, e com a devida proteção, 

possibilitando o serviço sem a necessidade de o cliente 

tocar em utensílios partilhados, mas permitindo um aten-

dimento cuidado.

Almoços e Jantares

A reserva é obrigatória de forma a controlar a disponibi-

lidade da sala assim como assegurar um serviço mais 

personalizado. 

Como primeira opção todas as unidades têm um serviço 

direto à carta, e nesta primeira fase, temos opções mais 

seletivas para escolha tendo em conta os procedimentos 

de segurança que implicam um maior controlo e atenção.

Apenas em casos onde a afluência é maior ou por acordo 

com o cliente, é servido buffet, mas tal como mencionado 

no ponto anterior, todas as opções de montagem e serviço 

serão adequadas para manter as regras de segurança. 

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descarre-

gar a mesma através de leitura de QrCode.

7.2. Bar / Snack Bar / Esplanada

Bar / Snack Bar / Esplanadas

Como princípio base, as regras de segurança, higiene e 

distanciamento também se aplicam nestes espaços à 

semelhança do que acontece nos restaurantes.

Organizámos o espaço com restrições ou disposição do 

mobiliário de forma a permitir uma distância de segurança 

mínima de 2 metros entre pessoas com a redução da 

capacidade para 2/3, sendo que a capacidade está afixada 

à entrada.

Implementámos uma disposição das mesas e mobiliário 

para que os clientes não fiquem sentados em lugares 

frente a frente, e os lugares ao balcão foram eliminados. 

Dependendo da ocupação, é aplicada uma monitorização 

da afluência de modo a ser possível atender os clientes 

em segurança.

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descar-

regar a mesma através de leitura de QrCode.

7.3. Room Service / Mini Bar

Room Service

Os pedidos podem ser realizados através de uma aplicação 

chat ou pelo contacto indicado no diretório de serviços. 

O serviço assegurado é colocado à porta do quarto em 

carrinho de serviço e, de seguida, o colaborador bate à 

porta para o cliente receber o pedido e validar o mesmo.

Desta forma evitamos a entrada do colaborador no quarto. 

Todo o serviço é efetuado por pessoal equipado com 

proteção, e todo o equipamento para entrega no quarto é 

preparado com as medidas de higiene necessárias.

Mini Bar

Neste período, de forma a minimizar artigos e pontos de 

contacto, os minibares são equipados apenas com 3 

garrafas de água. Caso seja desejo do cliente, e a pedido, o 

minibar pode ser recheado antes da chegada (de preferên-

cia) ou durante a estadia, com a possibilidade de selecio-

nar apenas os artigos pretendidos.

Disponibilizamos a carta em formato físico e digital, podendo 

o cliente descarregar a mesma através de leitura de QrCode.

8. QUARTOS -HOUSEKEEPING  - 
LAVANDARIA
A limpeza dos quartos é um dos fatores de maior importância para 

a Bensaude Hotels Collection.

A equipa ao entrar para realizar o serviço de limpeza, está 

munida com o equipamento de proteção individual correto, 

material de apoio e produtos selecionados. Avaliam o 

quarto e preparam-se para executar o trabalho de uma 

forma metódica e estudada, com três áreas distintas em 

termos de artigos de utilização (terraço ou varanda, 

quarto e instalações sanitárias).

A limpeza de quartos é efetuada diariamente focada em 

pontos críticos de maior contacto no quarto, nomeadamente:

Pegas ou puxadores de portas, janelas e gavetas, mesas, 

cadeiras, candeeiros, interruptores de luz, termostatos, 

AC, telefones, minibar, controlo TV, cabides, secador de 

cabelo, cofre, entre outros.

As zonas de instalação sanitária têm uma atenção espe-

cífica onde torneiras, sanitas, dispensadores, louças e 

pavimentos que são desinfetados com produtos e utensí-

lios de limpeza próprios de forma a evitar contaminação 

entre as diferentes zonas do quarto.

Os produtos de limpeza são adequados a cada área: casa 

de banho, desinfetante para superfícies gerais, limpa 

vidros, produto de limpeza para aço inoxidável, produto 

de limpeza para o chão e finalizados com ambientador.

A limpeza dos pisos, de qualquer tipo de material, é 

executada com o maior rigor e atenção.

Neste período é importante a redução de manuseamento 

de artigos mais sensíveis como a roupa de cama, uma vez 

que além das questões de segurança existe a questão 

ambiental que é uma preocupação de todos. Por isso 

promovemos a possibilidade da mudança da roupa da 

cama e atoalhados de acordo com as indicações do cliente. 

Para todas as novas entradas é garantida a renovação 

total de toda a roupa, assim como um arejamento do 

quarto de um mínimo de 3 horas.  

Nos quartos foi necessário limitar os artigos não essen-

ciais, por isso revistas, panfletos e outros artigos menores 

foram retirados. Os diretórios e informações podem ser 

consultados por meio digital.

Os serviços de abertura de cama não serão realizados 

durante este período para reduzir visitas não essenciais 

aos quartos.

Lavandaria

Temos à sua disposição o serviço de lavandaria e pedimos 

para seguir as indicações de segurança disponíveis para o 

tratamento da sua roupa. Sugerimos, no entanto, que 

limite estes pedidos ao estritamente necessário, tendo 

em conta a possibilidade de evitar mais um ponto de 

controlo em artigos pessoais.



3. ENTRADA
3.1. Estacionamento / Lobby / Bagageiro

Bem-vindo

A Bensaude Hotels Collection estima muito os seus clientes 

e tem na sua cultura de serviço uma forma personalizada de 

receber e atender.

A situação atual pede que a prevenção e segurança tenha 

prioridade e por isso alguns pontos de serviço requerem 

uma redução de contacto para a segurança de todos.

Tal não descura a arte genuína Açoriana de bem receber, 

que tão bem nos caracteriza, onde conforto e atenção são 

nossas prioridades.  

Estacionamento 

Na entrada para o local de estacionamento, pela necessi-

dade de acionar o botão de acesso, sugerimos a utilização 

de luva para evitar o contacto ou a lavagem das mãos 

após esta ação no dispositivo mais próximo e antes da 

próxima interação.

Valet parking

Nas unidades com este serviço, fica ao critério do cliente 

se pretende estacionar a viatura ou se prefere o nosso 

serviço personalizado. 

No caso de ser efetuado pelo nosso colaborador, este 

encontra-se devidamente equipado com máscara e luvas 

e coloca um protetor plástico sob a cadeira. Todos os pontos 

de contacto são desinfetados após o estacionamento ou 

no ato de entrega.

Lobby 

À entrada para o hotel / lobby, o cliente deve ter a sua 

máscara colocada.

É solicitado aos clientes a medição de temperatura, sendo 

que aqueles que registem uma temperatura acima dos 

38ºC são encaminhados para a área de isolamento.

Bagagem

Sugerimos que a bagagem seja tratada diretamente pelo 

cliente de forma a evitar contacto, em especial se a mesma 

é de pequena dimensão. 

As nossas equipas estão prontas para dar apoio, se essa 

for a escolha. Os nossos bagageiros têm o cuidado de 

utilizar luvas para esta ação e, na entrega da bagagem, 

irão aplicar um desinfetante para limpar qualquer contacto.

3.2. Receção

Reserva

O nosso website é a forma mais indicada para marcação de 

reserva nas nossas unidades. Desta forma garantimos as 

melhores condições e a informação detalhada é atualizada 

no nosso sistema, o que irá facilitar os processos seguintes.

Check in online

Com a utilização do nosso sistema de reservas, a informação 

necessária já está introduzida. Assim poderá reduzir o 

tempo de contacto na receção utilizando o nosso sistema 

de check in online.

Check in e registo no hotel

Para respeitar o distanciamento social, temos separado-

res para criar filas únicas no atendimento e indicadores de 

medida entre clientes. Nos balcões de receção, dispomos 

de protetores de acrílico para contribuir para a sua prote-

ção no momento de interação mais próxima com a equipa 

do hotel.

O equipamento de leitura de documento de identificação 

está ao alcance dos clientes, evitando assim a passagem da 

documentação pessoal para a equipa de receção.

A chave da porta é única peça de passagem para as suas 

mãos. Tendo feito antecipadamente o check-in online, esta 

estará já preparada devidamente.

Temos na receção e por vários pontos da unidade produto 

de desinfeção para as mãos para ser utilizado sempre 

que desejar.

Check out

Para minimizar o seu tempo de interação na receção, 

solicitamos por e-mail a confirmação de que está de 

acordo com a faturação, de forma a reduzir os procedimen-

tos de check-out, sendo apenas necessário o pagamento 

e entrega de chave.

Informação de serviços

Para quem não teve oportunidade de entrar no nosso 

website, ao chegar ao hotel, é-lhe facultado um QrCode 

através do qual os clientes podem aceder a toda a infor-

mação da unidade através de uma APP nos seus dispositi-

vos móveis.

Esta aplicação permite ter a informação de serviços 

disponíveis incluindo ementas do restaurante e bar para-

facilitar a consulta de opções.

Comunicação

Temos uma aplicação chat para facilitar a comunicação 

com a unidade antes, mas em especial, durante a sua estadia, 

facilitando a forma de dar resposta a todos os seus 

pedidos. O room service, por exemplo, pode ser realizado 

sem a necessidade de utilização do telefone do quarto. 

3.3. Serviços - Outros / Rent-a-car

Serviços - Outros

Na receção, a nossa equipa tem toda a informação neces-

sária sobre os serviços da unidade, atividades da região 

ou locais de interesse, também disponíveis em formato 

digital no nosso website. 

Rent a Car

A Wayzor, nos Açores, é nossa recomendação de confiança. 

Tem serviço e atendimento de qualidade e implementou 

o programa Care & Protect, com medidas de higiene 

rigorosas para a sua segurança, sendo também detentora 

do selo "Clean & Safe Açores". 

 

 4. SALAS DE REUNIÃO  
 – EVENTOS

Os pedidos destes serviços são muito personalizados, 

por isso a montagem é feita de acordo com a solicitação 

do cliente e respeitando todas as normas em vigor para a 

realização de eventos. 

Recomendamos o cumprimento das medidas de segurança 

no que diz respeito à limitação de capacidade para 2/3, ao 

distanciamento entre participantes e às medidas de 

higienização adequadas antes e durante a reunião ou 

evento. Em caso de um pedido de evento, onde seja incluído 

serviço de restauração, os procedimentos e normas a 

aplicar são os descritos no presente documento.

                 

5. SALAS DE ESTAR / SALAS
DE JOGOS / KIDS CLUB

Salas de Estar

Nestas zonas, o mobiliário está disposto de forma a salva-

guardar o distanciamento social. Os artigos habitualmente 

expostos como welcome drink, revistas ou outros materiais 

não essenciais foram retirados de forma a reduzir os 

pontos de contacto. Tal como outros espaços, também este 

se encontra equipado com desinfetante para uso do cliente.  

Salas de Jogos

Nas unidades onde estas facilidades existem, foram 

retirados do local todos os artigos de jogo como tacos de 

bilhar, tabuleiros de jogos, baralhos de cartas, entre 

outros, de forma a evitar que estes artigos possam ser 

utilizados por outros clientes sem antes ter havido a 

necessária higienização.  

Estes artigos estão disponíveis a pedido, no ponto de 

serviço mais próximo ou através de comunicação chat. 

São entregues devidamente higienizados para uso e será 

solicitada a entrega dos mesmos após a sua utilização.

Salas para crianças / Kids Club

Nestes espaços, disponibilizamos kits de criança ou 

artigos para brincar a pedido, que estão devidamente 

preparados e higienizados. 

Não é permitida a partilha de brinquedos e o calçado 

deverá ser deixado no exterior do espaço.

6. WELLNESS & LAZER
6.1. Piscinas

No que respeita às piscinas, os espaços encontram-se 

devidamente sinalizados com algumas medidas preventi-

vas que devem ser respeitadas pelo hóspede, nomeada-

mente:

- Respeitar a lotação do espaço indicada/afixada;

- Manter distanciamento mínimo de 2m;

- Desinfetar as mãos à entrada e saída do espaço;

- Não é permitido reservar cadeiras ou espreguiçadeiras;

- Está implementado um processo de controlo de acessos 

a estes espaços;

- Aconselhamos o uso de óculos de natação na piscina.

A água é tratada e os respetivos registos de qualidade da 

água são devidamente mantidos.

6.2. Balneários / Vestiários

Os balneários / vestiários encontram-se igualmente sina-

lizados com as seguintes recomendações:

- Cumprir lotação afixada;

- Manter o distanciamento;

- Desinfetar as mãos à entrada e à saída da dos espaços.

A desinfeção dos cacifos, cabides, chuveiros/ cabines de 

duche e instalações sanitárias é feita, sempre que possí-

vel, após cada utilização. 

6.3. Serviço de Beleza e Estética / Spa

Criámos medidas que asseguram o limite do número de 

pessoas permitidas no estabelecimento, de forma a 

garantir a distância entre pessoas dentro das instalações, 

nomeadamente: 

Atendemos apenas por marcação, de forma a garantir um 

número controlável e fixo de pessoas dentro das instala-

ções. Para se reorganizar a zona de atendimento garantindo, 

a título indicativo, aplicamos a existência de pelo menos um 

lugar vazio entre duas pessoas. 

De forma a minimizar pontos de contacto:

- Não são permitidas pessoas à espera dentro das instala-

ções nem o serviço de comidas e bebidas.

- O cliente deve evitar trazer artigos não essenciais como 

adereços ou joalharia.

- Os artigos em exposição são limitados ao essencial e o 

acesso aos mesmos deve ser evitado pelos clientes. 

- As ferramentas de diagnóstico como câmara, tablet e 

mostruários de cores só podem ser usadas pelo profissional 

de serviço e desinfetadas após cada utilização.

- Todo o material que não é de utilização única (escovas, 
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tesouras, pentes, limas e blocos polidores de unhas, etc.) 

é lavado e desinfetado após cada utilização. O material de 

manicura cortante e as tesouras de corte de cabelo, para 

além de lavado e desinfetado, é também esterilizado. 

- A roupa de trabalho dos colaboradores, as toalhas ou 

outros artigos laváveis, após terem sido usados para um 

cliente, são colocados em saco fechado para serem lava-

dos em máquina com recurso a desinfetante e a tempera-

tura superiores a 60ºC. 

Todas as restantes medidas aplicáveis e mencionadas 

referentes à prevenção neste documento, em especial 

referentes à proteção pessoal, são também aqui aplicadas.

6.4. Ginásio

Existe a necessidade de controlo de entradas e afluência, 

assim como a necessidade de distanciamento social, por 

isso os horários de funcionamento e lotação encontram-

-se afixados no local.

Providenciamos toalhitas no espaço para que o hóspede 

possa desinfetar o equipamento antes e após utilização; 

O hóspede deve desinfetar as mãos à entrada e à saída do 

espaço e respeitar o processo de controlo de acessos a 

este espaço.

As máquinas são desinfetadas, sempre que possível, 

entre cada utilização dos hóspedes.

7. RESTAURAÇÃO
7.1. Restaurante

Capacidade do restaurante

De forma a garantir o distanciamento entre as pessoas 

aplicámos medidas adequadas para o efeito, tendo-se 

criado, no controlo de entrada, uma separação de entrada 

e saída das pessoas, com sinalética para manter as distân-

cias sociais. 

Organizámos o espaço das refeições de forma a permitir 

uma distância de segurança mínima de 2 metros entre 

pessoas com a redução da capacidade para 2/3 e com 

indicação da capacidade total à porta de cada espaço.

Implementámos uma disposição de mesas para que os 

clientes não fiquem sentados em lugares frente a frente, 

exceto quando pertençam à mesma família, e pedimos 

para evitar mais de duas pessoas por mesa. 

Dependendo da ocupação, aplicamos horários de atendi-

mentos específicos ou mesmo através de marcação, de 

forma a ser possível atender os clientes todos em segurança. 

Esta informação é atualizada ao momento nos vários 

meios e no local.

Qualidade, Higiene e Segurança

A Bensaude Hotels Collection possui um programa rigo-

roso de controlo em relação à qualidade, higiene e segu-

rança alimentar, e este rigor estende-se ao plano de limpeza 

e higienização das instalações, desde as entregas, às zonas 

de preparação e ao serviço aos clientes. Os colaboradores 

estão todos equipados com o material de proteção indivi-

dual, de forma a trabalhar e transmitir segurança e 

conforto aos clientes.

Montagem de mesas

Mesas de restaurantes com montagem / decoração mini-

malista, sem toalhas de mesa sempre que possível. 

Serviço

As ementas são providenciadas em aplicação móvel para 

facilitar a consulta, e para quem não dispõe dessa facili-

dade, é apresentado e são disponibilizadas em formato 

físico de uso único, evitando a partilha desse artigo com 

outros clientes.

Pela proximidade que o serviço implica entre colaborado-

res e clientes, que pode ser um veículo de propagação da 

doença, é extremamente importante a implementação de 

procedimentos para assegurar maior segurança e tran-

quilidade ao cliente.

O nível de ocupação vai determinar algumas alterações 

no serviço, ou seja, sempre que possível reduzimos as 

opções de buffet e privilegiar o serviço direto à mesa. 

Quando o serviço for buffet, as opções são individuais ou 

com serviço direto ao cliente. 

Pequeno-almoço

Sempre que possível, o serviço é feito à carta, incluindo 

bebidas.

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descar-

regar a mesma através de leitura de QrCode.

Nas unidades onde a estrutura do buffet é utilizada, as 

medidas de serviço implementadas asseguram segurança 

e variedade aos clientes. 

As opções disponíveis são agora preparadas individual-

mente, evitando assim a partilha de utensílio de serviço. 

Existe um ponto de entrada e saída para a zona de serviço 

para eliminar cruzamento com outros clientes e o acesso 

é controlado para não haver ajuntamento. 

O apoio dos colaboradores é prestado do lado contrário 

do buffet de onde está o cliente, e com a devida proteção, 

possibilitando o serviço sem a necessidade de o cliente 

tocar em utensílios partilhados, mas permitindo um aten-

dimento cuidado.

Almoços e Jantares

A reserva é obrigatória de forma a controlar a disponibi-

lidade da sala assim como assegurar um serviço mais 

personalizado. 

Como primeira opção todas as unidades têm um serviço 

direto à carta, e nesta primeira fase, temos opções mais 

seletivas para escolha tendo em conta os procedimentos 

de segurança que implicam um maior controlo e atenção.

Apenas em casos onde a afluência é maior ou por acordo 

com o cliente, é servido buffet, mas tal como mencionado 

no ponto anterior, todas as opções de montagem e serviço 

serão adequadas para manter as regras de segurança. 

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descarre-

gar a mesma através de leitura de QrCode.

7.2. Bar / Snack Bar / Esplanada

Bar / Snack Bar / Esplanadas

Como princípio base, as regras de segurança, higiene e 

distanciamento também se aplicam nestes espaços à 

semelhança do que acontece nos restaurantes.

Organizámos o espaço com restrições ou disposição do 

mobiliário de forma a permitir uma distância de segurança 

mínima de 2 metros entre pessoas com a redução da 

capacidade para 2/3, sendo que a capacidade está afixada 

à entrada.

Implementámos uma disposição das mesas e mobiliário 

para que os clientes não fiquem sentados em lugares 

frente a frente, e os lugares ao balcão foram eliminados. 

Dependendo da ocupação, é aplicada uma monitorização 

da afluência de modo a ser possível atender os clientes 

em segurança.

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descar-

regar a mesma através de leitura de QrCode.

7.3. Room Service / Mini Bar

Room Service

Os pedidos podem ser realizados através de uma aplicação 

chat ou pelo contacto indicado no diretório de serviços. 

O serviço assegurado é colocado à porta do quarto em 

carrinho de serviço e, de seguida, o colaborador bate à 

porta para o cliente receber o pedido e validar o mesmo.

Desta forma evitamos a entrada do colaborador no quarto. 

Todo o serviço é efetuado por pessoal equipado com 

proteção, e todo o equipamento para entrega no quarto é 

preparado com as medidas de higiene necessárias.

Mini Bar

Neste período, de forma a minimizar artigos e pontos de 

contacto, os minibares são equipados apenas com 3 

garrafas de água. Caso seja desejo do cliente, e a pedido, o 

minibar pode ser recheado antes da chegada (de preferên-

cia) ou durante a estadia, com a possibilidade de selecio-

nar apenas os artigos pretendidos.

Disponibilizamos a carta em formato físico e digital, podendo 

o cliente descarregar a mesma através de leitura de QrCode.

8. QUARTOS -HOUSEKEEPING  - 
LAVANDARIA
A limpeza dos quartos é um dos fatores de maior importância para 

a Bensaude Hotels Collection.

A equipa ao entrar para realizar o serviço de limpeza, está 

munida com o equipamento de proteção individual correto, 

material de apoio e produtos selecionados. Avaliam o 

quarto e preparam-se para executar o trabalho de uma 

forma metódica e estudada, com três áreas distintas em 

termos de artigos de utilização (terraço ou varanda, 

quarto e instalações sanitárias).

A limpeza de quartos é efetuada diariamente focada em 

pontos críticos de maior contacto no quarto, nomeadamente:

Pegas ou puxadores de portas, janelas e gavetas, mesas, 

cadeiras, candeeiros, interruptores de luz, termostatos, 

AC, telefones, minibar, controlo TV, cabides, secador de 

cabelo, cofre, entre outros.

As zonas de instalação sanitária têm uma atenção espe-

cífica onde torneiras, sanitas, dispensadores, louças e 

pavimentos que são desinfetados com produtos e utensí-

lios de limpeza próprios de forma a evitar contaminação 

entre as diferentes zonas do quarto.

Os produtos de limpeza são adequados a cada área: casa 

de banho, desinfetante para superfícies gerais, limpa 

vidros, produto de limpeza para aço inoxidável, produto 

de limpeza para o chão e finalizados com ambientador.

A limpeza dos pisos, de qualquer tipo de material, é 

executada com o maior rigor e atenção.

Neste período é importante a redução de manuseamento 

de artigos mais sensíveis como a roupa de cama, uma vez 

que além das questões de segurança existe a questão 

ambiental que é uma preocupação de todos. Por isso 

promovemos a possibilidade da mudança da roupa da 

cama e atoalhados de acordo com as indicações do cliente. 

Para todas as novas entradas é garantida a renovação 

total de toda a roupa, assim como um arejamento do 

quarto de um mínimo de 3 horas.  

Nos quartos foi necessário limitar os artigos não essen-

ciais, por isso revistas, panfletos e outros artigos menores 

foram retirados. Os diretórios e informações podem ser 

consultados por meio digital.

Os serviços de abertura de cama não serão realizados 

durante este período para reduzir visitas não essenciais 

aos quartos.

Lavandaria

Temos à sua disposição o serviço de lavandaria e pedimos 

para seguir as indicações de segurança disponíveis para o 

tratamento da sua roupa. Sugerimos, no entanto, que 

limite estes pedidos ao estritamente necessário, tendo 

em conta a possibilidade de evitar mais um ponto de 

controlo em artigos pessoais.



3. ENTRADA
3.1. Estacionamento / Lobby / Bagageiro

Bem-vindo

A Bensaude Hotels Collection estima muito os seus clientes 

e tem na sua cultura de serviço uma forma personalizada de 

receber e atender.

A situação atual pede que a prevenção e segurança tenha 

prioridade e por isso alguns pontos de serviço requerem 

uma redução de contacto para a segurança de todos.

Tal não descura a arte genuína Açoriana de bem receber, 

que tão bem nos caracteriza, onde conforto e atenção são 

nossas prioridades.  

Estacionamento 

Na entrada para o local de estacionamento, pela necessi-

dade de acionar o botão de acesso, sugerimos a utilização 

de luva para evitar o contacto ou a lavagem das mãos 

após esta ação no dispositivo mais próximo e antes da 

próxima interação.

Valet parking

Nas unidades com este serviço, fica ao critério do cliente 

se pretende estacionar a viatura ou se prefere o nosso 

serviço personalizado. 

No caso de ser efetuado pelo nosso colaborador, este 

encontra-se devidamente equipado com máscara e luvas 

e coloca um protetor plástico sob a cadeira. Todos os pontos 

de contacto são desinfetados após o estacionamento ou 

no ato de entrega.

Lobby 

À entrada para o hotel / lobby, o cliente deve ter a sua 

máscara colocada.

É solicitado aos clientes a medição de temperatura, sendo 

que aqueles que registem uma temperatura acima dos 

38ºC são encaminhados para a área de isolamento.

Bagagem

Sugerimos que a bagagem seja tratada diretamente pelo 

cliente de forma a evitar contacto, em especial se a mesma 

é de pequena dimensão. 

As nossas equipas estão prontas para dar apoio, se essa 

for a escolha. Os nossos bagageiros têm o cuidado de 

utilizar luvas para esta ação e, na entrega da bagagem, 

irão aplicar um desinfetante para limpar qualquer contacto.

3.2. Receção

Reserva

O nosso website é a forma mais indicada para marcação de 

reserva nas nossas unidades. Desta forma garantimos as 

melhores condições e a informação detalhada é atualizada 

no nosso sistema, o que irá facilitar os processos seguintes.

Check in online

Com a utilização do nosso sistema de reservas, a informação 

necessária já está introduzida. Assim poderá reduzir o 

tempo de contacto na receção utilizando o nosso sistema 

de check in online.

Check in e registo no hotel

Para respeitar o distanciamento social, temos separado-

res para criar filas únicas no atendimento e indicadores de 

medida entre clientes. Nos balcões de receção, dispomos 

de protetores de acrílico para contribuir para a sua prote-

ção no momento de interação mais próxima com a equipa 

do hotel.

O equipamento de leitura de documento de identificação 

está ao alcance dos clientes, evitando assim a passagem da 

documentação pessoal para a equipa de receção.

A chave da porta é única peça de passagem para as suas 

mãos. Tendo feito antecipadamente o check-in online, esta 

estará já preparada devidamente.

Temos na receção e por vários pontos da unidade produto 

de desinfeção para as mãos para ser utilizado sempre 

que desejar.

Check out

Para minimizar o seu tempo de interação na receção, 

solicitamos por e-mail a confirmação de que está de 

acordo com a faturação, de forma a reduzir os procedimen-

tos de check-out, sendo apenas necessário o pagamento 

e entrega de chave.

Informação de serviços

Para quem não teve oportunidade de entrar no nosso 

website, ao chegar ao hotel, é-lhe facultado um QrCode 

através do qual os clientes podem aceder a toda a infor-

mação da unidade através de uma APP nos seus dispositi-

vos móveis.

Esta aplicação permite ter a informação de serviços 

disponíveis incluindo ementas do restaurante e bar para-

facilitar a consulta de opções.

Comunicação

Temos uma aplicação chat para facilitar a comunicação 

com a unidade antes, mas em especial, durante a sua estadia, 

facilitando a forma de dar resposta a todos os seus 

pedidos. O room service, por exemplo, pode ser realizado 

sem a necessidade de utilização do telefone do quarto. 

3.3. Serviços - Outros / Rent-a-car

Serviços - Outros

Na receção, a nossa equipa tem toda a informação neces-

sária sobre os serviços da unidade, atividades da região 

ou locais de interesse, também disponíveis em formato 

digital no nosso website. 

Rent a Car

A Wayzor, nos Açores, é nossa recomendação de confiança. 

Tem serviço e atendimento de qualidade e implementou 

o programa Care & Protect, com medidas de higiene 

rigorosas para a sua segurança, sendo também detentora 

do selo "Clean & Safe Açores". 

 

 4. SALAS DE REUNIÃO  
 – EVENTOS

Os pedidos destes serviços são muito personalizados, 

por isso a montagem é feita de acordo com a solicitação 

do cliente e respeitando todas as normas em vigor para a 

realização de eventos. 

Recomendamos o cumprimento das medidas de segurança 

no que diz respeito à limitação de capacidade para 2/3, ao 

distanciamento entre participantes e às medidas de 

higienização adequadas antes e durante a reunião ou 

evento. Em caso de um pedido de evento, onde seja incluído 

serviço de restauração, os procedimentos e normas a 

aplicar são os descritos no presente documento.

                 

5. SALAS DE ESTAR / SALAS
DE JOGOS / KIDS CLUB

Salas de Estar

Nestas zonas, o mobiliário está disposto de forma a salva-

guardar o distanciamento social. Os artigos habitualmente 

expostos como welcome drink, revistas ou outros materiais 

não essenciais foram retirados de forma a reduzir os 

pontos de contacto. Tal como outros espaços, também este 

se encontra equipado com desinfetante para uso do cliente.  

Salas de Jogos

Nas unidades onde estas facilidades existem, foram 

retirados do local todos os artigos de jogo como tacos de 

bilhar, tabuleiros de jogos, baralhos de cartas, entre 

outros, de forma a evitar que estes artigos possam ser 

utilizados por outros clientes sem antes ter havido a 

necessária higienização.  

Estes artigos estão disponíveis a pedido, no ponto de 

serviço mais próximo ou através de comunicação chat. 

São entregues devidamente higienizados para uso e será 

solicitada a entrega dos mesmos após a sua utilização.

Salas para crianças / Kids Club

Nestes espaços, disponibilizamos kits de criança ou 

artigos para brincar a pedido, que estão devidamente 

preparados e higienizados. 

Não é permitida a partilha de brinquedos e o calçado 

deverá ser deixado no exterior do espaço.

6. WELLNESS & LAZER
6.1. Piscinas

No que respeita às piscinas, os espaços encontram-se 

devidamente sinalizados com algumas medidas preventi-

vas que devem ser respeitadas pelo hóspede, nomeada-

mente:

- Respeitar a lotação do espaço indicada/afixada;

- Manter distanciamento mínimo de 2m;

- Desinfetar as mãos à entrada e saída do espaço;

- Não é permitido reservar cadeiras ou espreguiçadeiras;

- Está implementado um processo de controlo de acessos 

a estes espaços;

- Aconselhamos o uso de óculos de natação na piscina.

A água é tratada e os respetivos registos de qualidade da 

água são devidamente mantidos.

6.2. Balneários / Vestiários

Os balneários / vestiários encontram-se igualmente sina-

lizados com as seguintes recomendações:

- Cumprir lotação afixada;

- Manter o distanciamento;

- Desinfetar as mãos à entrada e à saída da dos espaços.

A desinfeção dos cacifos, cabides, chuveiros/ cabines de 

duche e instalações sanitárias é feita, sempre que possí-

vel, após cada utilização. 

6.3. Serviço de Beleza e Estética / Spa

Criámos medidas que asseguram o limite do número de 

pessoas permitidas no estabelecimento, de forma a 

garantir a distância entre pessoas dentro das instalações, 

nomeadamente: 

Atendemos apenas por marcação, de forma a garantir um 

número controlável e fixo de pessoas dentro das instala-

ções. Para se reorganizar a zona de atendimento garantindo, 

a título indicativo, aplicamos a existência de pelo menos um 

lugar vazio entre duas pessoas. 

De forma a minimizar pontos de contacto:

- Não são permitidas pessoas à espera dentro das instala-

ções nem o serviço de comidas e bebidas.

- O cliente deve evitar trazer artigos não essenciais como 

adereços ou joalharia.

- Os artigos em exposição são limitados ao essencial e o 

acesso aos mesmos deve ser evitado pelos clientes. 

- As ferramentas de diagnóstico como câmara, tablet e 

mostruários de cores só podem ser usadas pelo profissional 

de serviço e desinfetadas após cada utilização.

- Todo o material que não é de utilização única (escovas, 

tesouras, pentes, limas e blocos polidores de unhas, etc.) 

é lavado e desinfetado após cada utilização. O material de 

manicura cortante e as tesouras de corte de cabelo, para 

além de lavado e desinfetado, é também esterilizado. 

- A roupa de trabalho dos colaboradores, as toalhas ou 

outros artigos laváveis, após terem sido usados para um 

cliente, são colocados em saco fechado para serem lava-

dos em máquina com recurso a desinfetante e a tempera-

tura superiores a 60ºC. 

Todas as restantes medidas aplicáveis e mencionadas 

referentes à prevenção neste documento, em especial 

referentes à proteção pessoal, são também aqui aplicadas.

6.4. Ginásio

Existe a necessidade de controlo de entradas e afluência, 

assim como a necessidade de distanciamento social, por 

isso os horários de funcionamento e lotação encontram-

-se afixados no local.

Providenciamos toalhitas no espaço para que o hóspede 

possa desinfetar o equipamento antes e após utilização; 

O hóspede deve desinfetar as mãos à entrada e à saída do 

espaço e respeitar o processo de controlo de acessos a 

este espaço.

As máquinas são desinfetadas, sempre que possível, 

entre cada utilização dos hóspedes.

7. RESTAURAÇÃO
7.1. Restaurante

Capacidade do restaurante

De forma a garantir o distanciamento entre as pessoas 

aplicámos medidas adequadas para o efeito, tendo-se 

criado, no controlo de entrada, uma separação de entrada 

e saída das pessoas, com sinalética para manter as distân-

cias sociais. 

Organizámos o espaço das refeições de forma a permitir 

uma distância de segurança mínima de 2 metros entre 

pessoas com a redução da capacidade para 2/3 e com 

indicação da capacidade total à porta de cada espaço.

Implementámos uma disposição de mesas para que os 

clientes não fiquem sentados em lugares frente a frente, 

exceto quando pertençam à mesma família, e pedimos 

para evitar mais de duas pessoas por mesa. 

Dependendo da ocupação, aplicamos horários de atendi-

mentos específicos ou mesmo através de marcação, de 

forma a ser possível atender os clientes todos em segurança. 

Esta informação é atualizada ao momento nos vários 

meios e no local.

Qualidade, Higiene e Segurança

A Bensaude Hotels Collection possui um programa rigo-

roso de controlo em relação à qualidade, higiene e segu-

rança alimentar, e este rigor estende-se ao plano de limpeza 

e higienização das instalações, desde as entregas, às zonas 

de preparação e ao serviço aos clientes. Os colaboradores 

estão todos equipados com o material de proteção indivi-

dual, de forma a trabalhar e transmitir segurança e 

conforto aos clientes.

Montagem de mesas

Mesas de restaurantes com montagem / decoração mini-

malista, sem toalhas de mesa sempre que possível. 

Serviço

As ementas são providenciadas em aplicação móvel para 

facilitar a consulta, e para quem não dispõe dessa facili-

dade, é apresentado e são disponibilizadas em formato 

físico de uso único, evitando a partilha desse artigo com 

outros clientes.

Pela proximidade que o serviço implica entre colaborado-

res e clientes, que pode ser um veículo de propagação da 

doença, é extremamente importante a implementação de 

procedimentos para assegurar maior segurança e tran-

quilidade ao cliente.

O nível de ocupação vai determinar algumas alterações 

no serviço, ou seja, sempre que possível reduzimos as 

opções de buffet e privilegiar o serviço direto à mesa. 

Quando o serviço for buffet, as opções são individuais ou 

com serviço direto ao cliente. 

Pequeno-almoço

Sempre que possível, o serviço é feito à carta, incluindo 

bebidas.

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descar-

regar a mesma através de leitura de QrCode.
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Nas unidades onde a estrutura do buffet é utilizada, as 

medidas de serviço implementadas asseguram segurança 

e variedade aos clientes. 

As opções disponíveis são agora preparadas individual-

mente, evitando assim a partilha de utensílio de serviço. 

Existe um ponto de entrada e saída para a zona de serviço 

para eliminar cruzamento com outros clientes e o acesso 

é controlado para não haver ajuntamento. 

O apoio dos colaboradores é prestado do lado contrário 

do buffet de onde está o cliente, e com a devida proteção, 

possibilitando o serviço sem a necessidade de o cliente 

tocar em utensílios partilhados, mas permitindo um aten-

dimento cuidado.

Almoços e Jantares

A reserva é obrigatória de forma a controlar a disponibi-

lidade da sala assim como assegurar um serviço mais 

personalizado. 

Como primeira opção todas as unidades têm um serviço 

direto à carta, e nesta primeira fase, temos opções mais 

seletivas para escolha tendo em conta os procedimentos 

de segurança que implicam um maior controlo e atenção.

Apenas em casos onde a afluência é maior ou por acordo 

com o cliente, é servido buffet, mas tal como mencionado 

no ponto anterior, todas as opções de montagem e serviço 

serão adequadas para manter as regras de segurança. 

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descarre-

gar a mesma através de leitura de QrCode.

7.2. Bar / Snack Bar / Esplanada

Bar / Snack Bar / Esplanadas

Como princípio base, as regras de segurança, higiene e 

distanciamento também se aplicam nestes espaços à 

semelhança do que acontece nos restaurantes.

Organizámos o espaço com restrições ou disposição do 

mobiliário de forma a permitir uma distância de segurança 

mínima de 2 metros entre pessoas com a redução da 

capacidade para 2/3, sendo que a capacidade está afixada 

à entrada.

Implementámos uma disposição das mesas e mobiliário 

para que os clientes não fiquem sentados em lugares 

frente a frente, e os lugares ao balcão foram eliminados. 

Dependendo da ocupação, é aplicada uma monitorização 

da afluência de modo a ser possível atender os clientes 

em segurança.

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descar-

regar a mesma através de leitura de QrCode.

7.3. Room Service / Mini Bar

Room Service

Os pedidos podem ser realizados através de uma aplicação 

chat ou pelo contacto indicado no diretório de serviços. 

O serviço assegurado é colocado à porta do quarto em 

carrinho de serviço e, de seguida, o colaborador bate à 

porta para o cliente receber o pedido e validar o mesmo.

Desta forma evitamos a entrada do colaborador no quarto. 

Todo o serviço é efetuado por pessoal equipado com 

proteção, e todo o equipamento para entrega no quarto é 

preparado com as medidas de higiene necessárias.

Mini Bar

Neste período, de forma a minimizar artigos e pontos de 

contacto, os minibares são equipados apenas com 3 

garrafas de água. Caso seja desejo do cliente, e a pedido, o 

minibar pode ser recheado antes da chegada (de preferên-

cia) ou durante a estadia, com a possibilidade de selecio-

nar apenas os artigos pretendidos.

Disponibilizamos a carta em formato físico e digital, podendo 

o cliente descarregar a mesma através de leitura de QrCode.

8. QUARTOS -HOUSEKEEPING  - 
LAVANDARIA
A limpeza dos quartos é um dos fatores de maior importância para 

a Bensaude Hotels Collection.

A equipa ao entrar para realizar o serviço de limpeza, está 

munida com o equipamento de proteção individual correto, 

material de apoio e produtos selecionados. Avaliam o 

quarto e preparam-se para executar o trabalho de uma 

forma metódica e estudada, com três áreas distintas em 

termos de artigos de utilização (terraço ou varanda, 

quarto e instalações sanitárias).

A limpeza de quartos é efetuada diariamente focada em 

pontos críticos de maior contacto no quarto, nomeadamente:

Pegas ou puxadores de portas, janelas e gavetas, mesas, 

cadeiras, candeeiros, interruptores de luz, termostatos, 

AC, telefones, minibar, controlo TV, cabides, secador de 

cabelo, cofre, entre outros.

As zonas de instalação sanitária têm uma atenção espe-

cífica onde torneiras, sanitas, dispensadores, louças e 

pavimentos que são desinfetados com produtos e utensí-

lios de limpeza próprios de forma a evitar contaminação 

entre as diferentes zonas do quarto.

Os produtos de limpeza são adequados a cada área: casa 

de banho, desinfetante para superfícies gerais, limpa 

vidros, produto de limpeza para aço inoxidável, produto 

de limpeza para o chão e finalizados com ambientador.

A limpeza dos pisos, de qualquer tipo de material, é 

executada com o maior rigor e atenção.

Neste período é importante a redução de manuseamento 

de artigos mais sensíveis como a roupa de cama, uma vez 

que além das questões de segurança existe a questão 

ambiental que é uma preocupação de todos. Por isso 

promovemos a possibilidade da mudança da roupa da 

cama e atoalhados de acordo com as indicações do cliente. 

Para todas as novas entradas é garantida a renovação 

total de toda a roupa, assim como um arejamento do 

quarto de um mínimo de 3 horas.  

Nos quartos foi necessário limitar os artigos não essen-

ciais, por isso revistas, panfletos e outros artigos menores 

foram retirados. Os diretórios e informações podem ser 

consultados por meio digital.

Os serviços de abertura de cama não serão realizados 

durante este período para reduzir visitas não essenciais 

aos quartos.

Lavandaria

Temos à sua disposição o serviço de lavandaria e pedimos 

para seguir as indicações de segurança disponíveis para o 

tratamento da sua roupa. Sugerimos, no entanto, que 

limite estes pedidos ao estritamente necessário, tendo 

em conta a possibilidade de evitar mais um ponto de 

controlo em artigos pessoais.



3. ENTRADA
3.1. Estacionamento / Lobby / Bagageiro

Bem-vindo

A Bensaude Hotels Collection estima muito os seus clientes 

e tem na sua cultura de serviço uma forma personalizada de 

receber e atender.

A situação atual pede que a prevenção e segurança tenha 

prioridade e por isso alguns pontos de serviço requerem 

uma redução de contacto para a segurança de todos.

Tal não descura a arte genuína Açoriana de bem receber, 

que tão bem nos caracteriza, onde conforto e atenção são 

nossas prioridades.  

Estacionamento 

Na entrada para o local de estacionamento, pela necessi-

dade de acionar o botão de acesso, sugerimos a utilização 

de luva para evitar o contacto ou a lavagem das mãos 

após esta ação no dispositivo mais próximo e antes da 

próxima interação.

Valet parking

Nas unidades com este serviço, fica ao critério do cliente 

se pretende estacionar a viatura ou se prefere o nosso 

serviço personalizado. 

No caso de ser efetuado pelo nosso colaborador, este 

encontra-se devidamente equipado com máscara e luvas 

e coloca um protetor plástico sob a cadeira. Todos os pontos 

de contacto são desinfetados após o estacionamento ou 

no ato de entrega.

Lobby 

À entrada para o hotel / lobby, o cliente deve ter a sua 

máscara colocada.

É solicitado aos clientes a medição de temperatura, sendo 

que aqueles que registem uma temperatura acima dos 

38ºC são encaminhados para a área de isolamento.

Bagagem

Sugerimos que a bagagem seja tratada diretamente pelo 

cliente de forma a evitar contacto, em especial se a mesma 

é de pequena dimensão. 

As nossas equipas estão prontas para dar apoio, se essa 

for a escolha. Os nossos bagageiros têm o cuidado de 

utilizar luvas para esta ação e, na entrega da bagagem, 

irão aplicar um desinfetante para limpar qualquer contacto.

3.2. Receção

Reserva

O nosso website é a forma mais indicada para marcação de 

reserva nas nossas unidades. Desta forma garantimos as 

melhores condições e a informação detalhada é atualizada 

no nosso sistema, o que irá facilitar os processos seguintes.

Check in online

Com a utilização do nosso sistema de reservas, a informação 

necessária já está introduzida. Assim poderá reduzir o 

tempo de contacto na receção utilizando o nosso sistema 

de check in online.

Check in e registo no hotel

Para respeitar o distanciamento social, temos separado-

res para criar filas únicas no atendimento e indicadores de 

medida entre clientes. Nos balcões de receção, dispomos 

de protetores de acrílico para contribuir para a sua prote-

ção no momento de interação mais próxima com a equipa 

do hotel.

O equipamento de leitura de documento de identificação 

está ao alcance dos clientes, evitando assim a passagem da 

documentação pessoal para a equipa de receção.

A chave da porta é única peça de passagem para as suas 

mãos. Tendo feito antecipadamente o check-in online, esta 

estará já preparada devidamente.

Temos na receção e por vários pontos da unidade produto 

de desinfeção para as mãos para ser utilizado sempre 

que desejar.

Check out

Para minimizar o seu tempo de interação na receção, 

solicitamos por e-mail a confirmação de que está de 

acordo com a faturação, de forma a reduzir os procedimen-

tos de check-out, sendo apenas necessário o pagamento 

e entrega de chave.

Informação de serviços

Para quem não teve oportunidade de entrar no nosso 

website, ao chegar ao hotel, é-lhe facultado um QrCode 

através do qual os clientes podem aceder a toda a infor-

mação da unidade através de uma APP nos seus dispositi-

vos móveis.

Esta aplicação permite ter a informação de serviços 

disponíveis incluindo ementas do restaurante e bar para-

facilitar a consulta de opções.

Comunicação

Temos uma aplicação chat para facilitar a comunicação 

com a unidade antes, mas em especial, durante a sua estadia, 

facilitando a forma de dar resposta a todos os seus 

pedidos. O room service, por exemplo, pode ser realizado 

sem a necessidade de utilização do telefone do quarto. 

3.3. Serviços - Outros / Rent-a-car

Serviços - Outros

Na receção, a nossa equipa tem toda a informação neces-

sária sobre os serviços da unidade, atividades da região 

ou locais de interesse, também disponíveis em formato 

digital no nosso website. 

Rent a Car

A Wayzor, nos Açores, é nossa recomendação de confiança. 

Tem serviço e atendimento de qualidade e implementou 

o programa Care & Protect, com medidas de higiene 

rigorosas para a sua segurança, sendo também detentora 

do selo "Clean & Safe Açores". 

 

 4. SALAS DE REUNIÃO  
 – EVENTOS

Os pedidos destes serviços são muito personalizados, 

por isso a montagem é feita de acordo com a solicitação 

do cliente e respeitando todas as normas em vigor para a 

realização de eventos. 

Recomendamos o cumprimento das medidas de segurança 

no que diz respeito à limitação de capacidade para 2/3, ao 

distanciamento entre participantes e às medidas de 

higienização adequadas antes e durante a reunião ou 

evento. Em caso de um pedido de evento, onde seja incluído 

serviço de restauração, os procedimentos e normas a 

aplicar são os descritos no presente documento.

                 

5. SALAS DE ESTAR / SALAS
DE JOGOS / KIDS CLUB

Salas de Estar

Nestas zonas, o mobiliário está disposto de forma a salva-

guardar o distanciamento social. Os artigos habitualmente 

expostos como welcome drink, revistas ou outros materiais 

não essenciais foram retirados de forma a reduzir os 

pontos de contacto. Tal como outros espaços, também este 

se encontra equipado com desinfetante para uso do cliente.  

Salas de Jogos

Nas unidades onde estas facilidades existem, foram 

retirados do local todos os artigos de jogo como tacos de 

bilhar, tabuleiros de jogos, baralhos de cartas, entre 

outros, de forma a evitar que estes artigos possam ser 

utilizados por outros clientes sem antes ter havido a 

necessária higienização.  

Estes artigos estão disponíveis a pedido, no ponto de 

serviço mais próximo ou através de comunicação chat. 

São entregues devidamente higienizados para uso e será 

solicitada a entrega dos mesmos após a sua utilização.

Salas para crianças / Kids Club

Nestes espaços, disponibilizamos kits de criança ou 

artigos para brincar a pedido, que estão devidamente 

preparados e higienizados. 

Não é permitida a partilha de brinquedos e o calçado 

deverá ser deixado no exterior do espaço.

6. WELLNESS & LAZER
6.1. Piscinas

No que respeita às piscinas, os espaços encontram-se 

devidamente sinalizados com algumas medidas preventi-

vas que devem ser respeitadas pelo hóspede, nomeada-

mente:

- Respeitar a lotação do espaço indicada/afixada;

- Manter distanciamento mínimo de 2m;

- Desinfetar as mãos à entrada e saída do espaço;

- Não é permitido reservar cadeiras ou espreguiçadeiras;

- Está implementado um processo de controlo de acessos 

a estes espaços;

- Aconselhamos o uso de óculos de natação na piscina.

A água é tratada e os respetivos registos de qualidade da 

água são devidamente mantidos.

6.2. Balneários / Vestiários

Os balneários / vestiários encontram-se igualmente sina-

lizados com as seguintes recomendações:

- Cumprir lotação afixada;

- Manter o distanciamento;

- Desinfetar as mãos à entrada e à saída da dos espaços.

A desinfeção dos cacifos, cabides, chuveiros/ cabines de 

duche e instalações sanitárias é feita, sempre que possí-

vel, após cada utilização. 

6.3. Serviço de Beleza e Estética / Spa

Criámos medidas que asseguram o limite do número de 

pessoas permitidas no estabelecimento, de forma a 

garantir a distância entre pessoas dentro das instalações, 

nomeadamente: 

Atendemos apenas por marcação, de forma a garantir um 

número controlável e fixo de pessoas dentro das instala-

ções. Para se reorganizar a zona de atendimento garantindo, 

a título indicativo, aplicamos a existência de pelo menos um 

lugar vazio entre duas pessoas. 

De forma a minimizar pontos de contacto:

- Não são permitidas pessoas à espera dentro das instala-

ções nem o serviço de comidas e bebidas.

- O cliente deve evitar trazer artigos não essenciais como 

adereços ou joalharia.

- Os artigos em exposição são limitados ao essencial e o 

acesso aos mesmos deve ser evitado pelos clientes. 

- As ferramentas de diagnóstico como câmara, tablet e 

mostruários de cores só podem ser usadas pelo profissional 

de serviço e desinfetadas após cada utilização.

- Todo o material que não é de utilização única (escovas, 

tesouras, pentes, limas e blocos polidores de unhas, etc.) 

é lavado e desinfetado após cada utilização. O material de 

manicura cortante e as tesouras de corte de cabelo, para 

além de lavado e desinfetado, é também esterilizado. 

- A roupa de trabalho dos colaboradores, as toalhas ou 

outros artigos laváveis, após terem sido usados para um 

cliente, são colocados em saco fechado para serem lava-

dos em máquina com recurso a desinfetante e a tempera-

tura superiores a 60ºC. 

Todas as restantes medidas aplicáveis e mencionadas 

referentes à prevenção neste documento, em especial 

referentes à proteção pessoal, são também aqui aplicadas.

6.4. Ginásio

Existe a necessidade de controlo de entradas e afluência, 

assim como a necessidade de distanciamento social, por 

isso os horários de funcionamento e lotação encontram-

-se afixados no local.

Providenciamos toalhitas no espaço para que o hóspede 

possa desinfetar o equipamento antes e após utilização; 

O hóspede deve desinfetar as mãos à entrada e à saída do 

espaço e respeitar o processo de controlo de acessos a 

este espaço.

As máquinas são desinfetadas, sempre que possível, 

entre cada utilização dos hóspedes.

7. RESTAURAÇÃO
7.1. Restaurante

Capacidade do restaurante

De forma a garantir o distanciamento entre as pessoas 

aplicámos medidas adequadas para o efeito, tendo-se 

criado, no controlo de entrada, uma separação de entrada 

e saída das pessoas, com sinalética para manter as distân-

cias sociais. 

Organizámos o espaço das refeições de forma a permitir 

uma distância de segurança mínima de 2 metros entre 

pessoas com a redução da capacidade para 2/3 e com 

indicação da capacidade total à porta de cada espaço.

Implementámos uma disposição de mesas para que os 

clientes não fiquem sentados em lugares frente a frente, 

exceto quando pertençam à mesma família, e pedimos 

para evitar mais de duas pessoas por mesa. 

Dependendo da ocupação, aplicamos horários de atendi-

mentos específicos ou mesmo através de marcação, de 

forma a ser possível atender os clientes todos em segurança. 

Esta informação é atualizada ao momento nos vários 

meios e no local.

Qualidade, Higiene e Segurança

A Bensaude Hotels Collection possui um programa rigo-

roso de controlo em relação à qualidade, higiene e segu-

rança alimentar, e este rigor estende-se ao plano de limpeza 

e higienização das instalações, desde as entregas, às zonas 

de preparação e ao serviço aos clientes. Os colaboradores 

estão todos equipados com o material de proteção indivi-

dual, de forma a trabalhar e transmitir segurança e 

conforto aos clientes.

Montagem de mesas

Mesas de restaurantes com montagem / decoração mini-

malista, sem toalhas de mesa sempre que possível. 

Serviço

As ementas são providenciadas em aplicação móvel para 

facilitar a consulta, e para quem não dispõe dessa facili-

dade, é apresentado e são disponibilizadas em formato 

físico de uso único, evitando a partilha desse artigo com 

outros clientes.

Pela proximidade que o serviço implica entre colaborado-

res e clientes, que pode ser um veículo de propagação da 

doença, é extremamente importante a implementação de 

procedimentos para assegurar maior segurança e tran-

quilidade ao cliente.

O nível de ocupação vai determinar algumas alterações 

no serviço, ou seja, sempre que possível reduzimos as 

opções de buffet e privilegiar o serviço direto à mesa. 

Quando o serviço for buffet, as opções são individuais ou 

com serviço direto ao cliente. 

Pequeno-almoço

Sempre que possível, o serviço é feito à carta, incluindo 

bebidas.

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descar-

regar a mesma através de leitura de QrCode.
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Nas unidades onde a estrutura do buffet é utilizada, as 

medidas de serviço implementadas asseguram segurança 

e variedade aos clientes. 

As opções disponíveis são agora preparadas individual-

mente, evitando assim a partilha de utensílio de serviço. 

Existe um ponto de entrada e saída para a zona de serviço 

para eliminar cruzamento com outros clientes e o acesso 

é controlado para não haver ajuntamento. 

O apoio dos colaboradores é prestado do lado contrário 

do buffet de onde está o cliente, e com a devida proteção, 

possibilitando o serviço sem a necessidade de o cliente 

tocar em utensílios partilhados, mas permitindo um aten-

dimento cuidado.

Almoços e Jantares

A reserva é obrigatória de forma a controlar a disponibi-

lidade da sala assim como assegurar um serviço mais 

personalizado. 

Como primeira opção todas as unidades têm um serviço 

direto à carta, e nesta primeira fase, temos opções mais 

seletivas para escolha tendo em conta os procedimentos 

de segurança que implicam um maior controlo e atenção.

Apenas em casos onde a afluência é maior ou por acordo 

com o cliente, é servido buffet, mas tal como mencionado 

no ponto anterior, todas as opções de montagem e serviço 

serão adequadas para manter as regras de segurança. 

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descarre-

gar a mesma através de leitura de QrCode.

7.2. Bar / Snack Bar / Esplanada

Bar / Snack Bar / Esplanadas

Como princípio base, as regras de segurança, higiene e 

distanciamento também se aplicam nestes espaços à 

semelhança do que acontece nos restaurantes.

Organizámos o espaço com restrições ou disposição do 

mobiliário de forma a permitir uma distância de segurança 

mínima de 2 metros entre pessoas com a redução da 

capacidade para 2/3, sendo que a capacidade está afixada 

à entrada.

Implementámos uma disposição das mesas e mobiliário 

para que os clientes não fiquem sentados em lugares 

frente a frente, e os lugares ao balcão foram eliminados. 

Dependendo da ocupação, é aplicada uma monitorização 

da afluência de modo a ser possível atender os clientes 

em segurança.

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descar-

regar a mesma através de leitura de QrCode.

7.3. Room Service / Mini Bar

Room Service

Os pedidos podem ser realizados através de uma aplicação 

chat ou pelo contacto indicado no diretório de serviços. 

O serviço assegurado é colocado à porta do quarto em 

carrinho de serviço e, de seguida, o colaborador bate à 

porta para o cliente receber o pedido e validar o mesmo.

Desta forma evitamos a entrada do colaborador no quarto. 

Todo o serviço é efetuado por pessoal equipado com 

proteção, e todo o equipamento para entrega no quarto é 

preparado com as medidas de higiene necessárias.

Mini Bar

Neste período, de forma a minimizar artigos e pontos de 

contacto, os minibares são equipados apenas com 3 

garrafas de água. Caso seja desejo do cliente, e a pedido, o 

minibar pode ser recheado antes da chegada (de preferên-

cia) ou durante a estadia, com a possibilidade de selecio-

nar apenas os artigos pretendidos.

Disponibilizamos a carta em formato físico e digital, podendo 

o cliente descarregar a mesma através de leitura de QrCode.

8. QUARTOS -HOUSEKEEPING  - 
LAVANDARIA
A limpeza dos quartos é um dos fatores de maior importância para 

a Bensaude Hotels Collection.

A equipa ao entrar para realizar o serviço de limpeza, está 

munida com o equipamento de proteção individual correto, 

material de apoio e produtos selecionados. Avaliam o 

quarto e preparam-se para executar o trabalho de uma 

forma metódica e estudada, com três áreas distintas em 

termos de artigos de utilização (terraço ou varanda, 

quarto e instalações sanitárias).

A limpeza de quartos é efetuada diariamente focada em 

pontos críticos de maior contacto no quarto, nomeadamente:

Pegas ou puxadores de portas, janelas e gavetas, mesas, 

cadeiras, candeeiros, interruptores de luz, termostatos, 

AC, telefones, minibar, controlo TV, cabides, secador de 

cabelo, cofre, entre outros.

As zonas de instalação sanitária têm uma atenção espe-

cífica onde torneiras, sanitas, dispensadores, louças e 

pavimentos que são desinfetados com produtos e utensí-

lios de limpeza próprios de forma a evitar contaminação 

entre as diferentes zonas do quarto.

Os produtos de limpeza são adequados a cada área: casa 

de banho, desinfetante para superfícies gerais, limpa 

vidros, produto de limpeza para aço inoxidável, produto 

de limpeza para o chão e finalizados com ambientador.

A limpeza dos pisos, de qualquer tipo de material, é 

executada com o maior rigor e atenção.

Neste período é importante a redução de manuseamento 

de artigos mais sensíveis como a roupa de cama, uma vez 

que além das questões de segurança existe a questão 

ambiental que é uma preocupação de todos. Por isso 

promovemos a possibilidade da mudança da roupa da 

cama e atoalhados de acordo com as indicações do cliente. 

Para todas as novas entradas é garantida a renovação 

total de toda a roupa, assim como um arejamento do 

quarto de um mínimo de 3 horas.  

Nos quartos foi necessário limitar os artigos não essen-

ciais, por isso revistas, panfletos e outros artigos menores 

foram retirados. Os diretórios e informações podem ser 

consultados por meio digital.

Os serviços de abertura de cama não serão realizados 

durante este período para reduzir visitas não essenciais 

aos quartos.

Lavandaria

Temos à sua disposição o serviço de lavandaria e pedimos 

para seguir as indicações de segurança disponíveis para o 

tratamento da sua roupa. Sugerimos, no entanto, que 

limite estes pedidos ao estritamente necessário, tendo 

em conta a possibilidade de evitar mais um ponto de 

controlo em artigos pessoais.



3. ENTRADA
3.1. Estacionamento / Lobby / Bagageiro

Bem-vindo

A Bensaude Hotels Collection estima muito os seus clientes 

e tem na sua cultura de serviço uma forma personalizada de 

receber e atender.

A situação atual pede que a prevenção e segurança tenha 

prioridade e por isso alguns pontos de serviço requerem 

uma redução de contacto para a segurança de todos.

Tal não descura a arte genuína Açoriana de bem receber, 

que tão bem nos caracteriza, onde conforto e atenção são 

nossas prioridades.  

Estacionamento 

Na entrada para o local de estacionamento, pela necessi-

dade de acionar o botão de acesso, sugerimos a utilização 

de luva para evitar o contacto ou a lavagem das mãos 

após esta ação no dispositivo mais próximo e antes da 

próxima interação.

Valet parking

Nas unidades com este serviço, fica ao critério do cliente 

se pretende estacionar a viatura ou se prefere o nosso 

serviço personalizado. 

No caso de ser efetuado pelo nosso colaborador, este 

encontra-se devidamente equipado com máscara e luvas 

e coloca um protetor plástico sob a cadeira. Todos os pontos 

de contacto são desinfetados após o estacionamento ou 

no ato de entrega.

Lobby 

À entrada para o hotel / lobby, o cliente deve ter a sua 

máscara colocada.

É solicitado aos clientes a medição de temperatura, sendo 

que aqueles que registem uma temperatura acima dos 

38ºC são encaminhados para a área de isolamento.

Bagagem

Sugerimos que a bagagem seja tratada diretamente pelo 

cliente de forma a evitar contacto, em especial se a mesma 

é de pequena dimensão. 

As nossas equipas estão prontas para dar apoio, se essa 

for a escolha. Os nossos bagageiros têm o cuidado de 

utilizar luvas para esta ação e, na entrega da bagagem, 

irão aplicar um desinfetante para limpar qualquer contacto.

3.2. Receção

Reserva

O nosso website é a forma mais indicada para marcação de 

reserva nas nossas unidades. Desta forma garantimos as 

melhores condições e a informação detalhada é atualizada 

no nosso sistema, o que irá facilitar os processos seguintes.

Check in online

Com a utilização do nosso sistema de reservas, a informação 

necessária já está introduzida. Assim poderá reduzir o 

tempo de contacto na receção utilizando o nosso sistema 

de check in online.

Check in e registo no hotel

Para respeitar o distanciamento social, temos separado-

res para criar filas únicas no atendimento e indicadores de 

medida entre clientes. Nos balcões de receção, dispomos 

de protetores de acrílico para contribuir para a sua prote-

ção no momento de interação mais próxima com a equipa 

do hotel.

O equipamento de leitura de documento de identificação 

está ao alcance dos clientes, evitando assim a passagem da 

documentação pessoal para a equipa de receção.

A chave da porta é única peça de passagem para as suas 

mãos. Tendo feito antecipadamente o check-in online, esta 

estará já preparada devidamente.

Temos na receção e por vários pontos da unidade produto 

de desinfeção para as mãos para ser utilizado sempre 

que desejar.

Check out

Para minimizar o seu tempo de interação na receção, 

solicitamos por e-mail a confirmação de que está de 

acordo com a faturação, de forma a reduzir os procedimen-

tos de check-out, sendo apenas necessário o pagamento 

e entrega de chave.

Informação de serviços

Para quem não teve oportunidade de entrar no nosso 

website, ao chegar ao hotel, é-lhe facultado um QrCode 

através do qual os clientes podem aceder a toda a infor-

mação da unidade através de uma APP nos seus dispositi-

vos móveis.

Esta aplicação permite ter a informação de serviços 

disponíveis incluindo ementas do restaurante e bar para-

facilitar a consulta de opções.

Comunicação

Temos uma aplicação chat para facilitar a comunicação 

com a unidade antes, mas em especial, durante a sua estadia, 

facilitando a forma de dar resposta a todos os seus 

pedidos. O room service, por exemplo, pode ser realizado 

sem a necessidade de utilização do telefone do quarto. 

3.3. Serviços - Outros / Rent-a-car

Serviços - Outros

Na receção, a nossa equipa tem toda a informação neces-

sária sobre os serviços da unidade, atividades da região 

ou locais de interesse, também disponíveis em formato 

digital no nosso website. 

Rent a Car

A Wayzor, nos Açores, é nossa recomendação de confiança. 

Tem serviço e atendimento de qualidade e implementou 

o programa Care & Protect, com medidas de higiene 

rigorosas para a sua segurança, sendo também detentora 

do selo "Clean & Safe Açores". 

 

 4. SALAS DE REUNIÃO  
 – EVENTOS

Os pedidos destes serviços são muito personalizados, 

por isso a montagem é feita de acordo com a solicitação 

do cliente e respeitando todas as normas em vigor para a 

realização de eventos. 

Recomendamos o cumprimento das medidas de segurança 

no que diz respeito à limitação de capacidade para 2/3, ao 

distanciamento entre participantes e às medidas de 

higienização adequadas antes e durante a reunião ou 

evento. Em caso de um pedido de evento, onde seja incluído 

serviço de restauração, os procedimentos e normas a 

aplicar são os descritos no presente documento.

                 

5. SALAS DE ESTAR / SALAS
DE JOGOS / KIDS CLUB

Salas de Estar

Nestas zonas, o mobiliário está disposto de forma a salva-

guardar o distanciamento social. Os artigos habitualmente 

expostos como welcome drink, revistas ou outros materiais 

não essenciais foram retirados de forma a reduzir os 

pontos de contacto. Tal como outros espaços, também este 

se encontra equipado com desinfetante para uso do cliente.  

Salas de Jogos

Nas unidades onde estas facilidades existem, foram 

retirados do local todos os artigos de jogo como tacos de 

bilhar, tabuleiros de jogos, baralhos de cartas, entre 

outros, de forma a evitar que estes artigos possam ser 

utilizados por outros clientes sem antes ter havido a 

necessária higienização.  

Estes artigos estão disponíveis a pedido, no ponto de 

serviço mais próximo ou através de comunicação chat. 

São entregues devidamente higienizados para uso e será 

solicitada a entrega dos mesmos após a sua utilização.

Salas para crianças / Kids Club

Nestes espaços, disponibilizamos kits de criança ou 

artigos para brincar a pedido, que estão devidamente 

preparados e higienizados. 

Não é permitida a partilha de brinquedos e o calçado 

deverá ser deixado no exterior do espaço.

6. WELLNESS & LAZER
6.1. Piscinas

No que respeita às piscinas, os espaços encontram-se 

devidamente sinalizados com algumas medidas preventi-

vas que devem ser respeitadas pelo hóspede, nomeada-

mente:

- Respeitar a lotação do espaço indicada/afixada;

- Manter distanciamento mínimo de 2m;

- Desinfetar as mãos à entrada e saída do espaço;

- Não é permitido reservar cadeiras ou espreguiçadeiras;

- Está implementado um processo de controlo de acessos 

a estes espaços;

- Aconselhamos o uso de óculos de natação na piscina.

A água é tratada e os respetivos registos de qualidade da 

água são devidamente mantidos.

6.2. Balneários / Vestiários

Os balneários / vestiários encontram-se igualmente sina-

lizados com as seguintes recomendações:

- Cumprir lotação afixada;

- Manter o distanciamento;

- Desinfetar as mãos à entrada e à saída da dos espaços.

A desinfeção dos cacifos, cabides, chuveiros/ cabines de 

duche e instalações sanitárias é feita, sempre que possí-

vel, após cada utilização. 

6.3. Serviço de Beleza e Estética / Spa

Criámos medidas que asseguram o limite do número de 

pessoas permitidas no estabelecimento, de forma a 

garantir a distância entre pessoas dentro das instalações, 

nomeadamente: 

Atendemos apenas por marcação, de forma a garantir um 

número controlável e fixo de pessoas dentro das instala-

ções. Para se reorganizar a zona de atendimento garantindo, 

a título indicativo, aplicamos a existência de pelo menos um 

lugar vazio entre duas pessoas. 

De forma a minimizar pontos de contacto:

- Não são permitidas pessoas à espera dentro das instala-

ções nem o serviço de comidas e bebidas.

- O cliente deve evitar trazer artigos não essenciais como 

adereços ou joalharia.

- Os artigos em exposição são limitados ao essencial e o 

acesso aos mesmos deve ser evitado pelos clientes. 

- As ferramentas de diagnóstico como câmara, tablet e 

mostruários de cores só podem ser usadas pelo profissional 

de serviço e desinfetadas após cada utilização.

- Todo o material que não é de utilização única (escovas, 

tesouras, pentes, limas e blocos polidores de unhas, etc.) 

é lavado e desinfetado após cada utilização. O material de 

manicura cortante e as tesouras de corte de cabelo, para 

além de lavado e desinfetado, é também esterilizado. 

- A roupa de trabalho dos colaboradores, as toalhas ou 

outros artigos laváveis, após terem sido usados para um 

cliente, são colocados em saco fechado para serem lava-

dos em máquina com recurso a desinfetante e a tempera-

tura superiores a 60ºC. 

Todas as restantes medidas aplicáveis e mencionadas 

referentes à prevenção neste documento, em especial 

referentes à proteção pessoal, são também aqui aplicadas.

6.4. Ginásio

Existe a necessidade de controlo de entradas e afluência, 

assim como a necessidade de distanciamento social, por 

isso os horários de funcionamento e lotação encontram-

-se afixados no local.

Providenciamos toalhitas no espaço para que o hóspede 

possa desinfetar o equipamento antes e após utilização; 

O hóspede deve desinfetar as mãos à entrada e à saída do 

espaço e respeitar o processo de controlo de acessos a 

este espaço.

As máquinas são desinfetadas, sempre que possível, 

entre cada utilização dos hóspedes.

7. RESTAURAÇÃO
7.1. Restaurante

Capacidade do restaurante

De forma a garantir o distanciamento entre as pessoas 

aplicámos medidas adequadas para o efeito, tendo-se 

criado, no controlo de entrada, uma separação de entrada 

e saída das pessoas, com sinalética para manter as distân-

cias sociais. 

Organizámos o espaço das refeições de forma a permitir 

uma distância de segurança mínima de 2 metros entre 

pessoas com a redução da capacidade para 2/3 e com 

indicação da capacidade total à porta de cada espaço.

Implementámos uma disposição de mesas para que os 

clientes não fiquem sentados em lugares frente a frente, 

exceto quando pertençam à mesma família, e pedimos 

para evitar mais de duas pessoas por mesa. 

Dependendo da ocupação, aplicamos horários de atendi-

mentos específicos ou mesmo através de marcação, de 

forma a ser possível atender os clientes todos em segurança. 

Esta informação é atualizada ao momento nos vários 

meios e no local.

Qualidade, Higiene e Segurança

A Bensaude Hotels Collection possui um programa rigo-

roso de controlo em relação à qualidade, higiene e segu-

rança alimentar, e este rigor estende-se ao plano de limpeza 

e higienização das instalações, desde as entregas, às zonas 

de preparação e ao serviço aos clientes. Os colaboradores 

estão todos equipados com o material de proteção indivi-

dual, de forma a trabalhar e transmitir segurança e 

conforto aos clientes.

Montagem de mesas

Mesas de restaurantes com montagem / decoração mini-

malista, sem toalhas de mesa sempre que possível. 

Serviço

As ementas são providenciadas em aplicação móvel para 

facilitar a consulta, e para quem não dispõe dessa facili-

dade, é apresentado e são disponibilizadas em formato 

físico de uso único, evitando a partilha desse artigo com 

outros clientes.

Pela proximidade que o serviço implica entre colaborado-

res e clientes, que pode ser um veículo de propagação da 

doença, é extremamente importante a implementação de 

procedimentos para assegurar maior segurança e tran-

quilidade ao cliente.

O nível de ocupação vai determinar algumas alterações 

no serviço, ou seja, sempre que possível reduzimos as 

opções de buffet e privilegiar o serviço direto à mesa. 

Quando o serviço for buffet, as opções são individuais ou 

com serviço direto ao cliente. 

Pequeno-almoço

Sempre que possível, o serviço é feito à carta, incluindo 

bebidas.

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descar-

regar a mesma através de leitura de QrCode.

Nas unidades onde a estrutura do buffet é utilizada, as 

medidas de serviço implementadas asseguram segurança 

e variedade aos clientes. 

As opções disponíveis são agora preparadas individual-

mente, evitando assim a partilha de utensílio de serviço. 

Existe um ponto de entrada e saída para a zona de serviço 

para eliminar cruzamento com outros clientes e o acesso 

é controlado para não haver ajuntamento. 

O apoio dos colaboradores é prestado do lado contrário 

do buffet de onde está o cliente, e com a devida proteção, 

possibilitando o serviço sem a necessidade de o cliente 

tocar em utensílios partilhados, mas permitindo um aten-

dimento cuidado.

Almoços e Jantares

A reserva é obrigatória de forma a controlar a disponibi-

lidade da sala assim como assegurar um serviço mais 

personalizado. 

Como primeira opção todas as unidades têm um serviço 

direto à carta, e nesta primeira fase, temos opções mais 

seletivas para escolha tendo em conta os procedimentos 

de segurança que implicam um maior controlo e atenção.

Apenas em casos onde a afluência é maior ou por acordo 

com o cliente, é servido buffet, mas tal como mencionado 

no ponto anterior, todas as opções de montagem e serviço 

serão adequadas para manter as regras de segurança. 

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descarre-

gar a mesma através de leitura de QrCode.

7.2. Bar / Snack Bar / Esplanada

Bar / Snack Bar / Esplanadas

Como princípio base, as regras de segurança, higiene e 

distanciamento também se aplicam nestes espaços à 

semelhança do que acontece nos restaurantes.

Organizámos o espaço com restrições ou disposição do 

mobiliário de forma a permitir uma distância de segurança 

mínima de 2 metros entre pessoas com a redução da 

capacidade para 2/3, sendo que a capacidade está afixada 

à entrada.

Implementámos uma disposição das mesas e mobiliário 

para que os clientes não fiquem sentados em lugares 

frente a frente, e os lugares ao balcão foram eliminados. 

Dependendo da ocupação, é aplicada uma monitorização 

da afluência de modo a ser possível atender os clientes 

em segurança.

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descar-

regar a mesma através de leitura de QrCode.

7.3. Room Service / Mini Bar

Room Service

Os pedidos podem ser realizados através de uma aplicação 

chat ou pelo contacto indicado no diretório de serviços. 

O serviço assegurado é colocado à porta do quarto em 

carrinho de serviço e, de seguida, o colaborador bate à 

porta para o cliente receber o pedido e validar o mesmo.

Desta forma evitamos a entrada do colaborador no quarto. 

Todo o serviço é efetuado por pessoal equipado com 

proteção, e todo o equipamento para entrega no quarto é 

preparado com as medidas de higiene necessárias.

Mini Bar

Neste período, de forma a minimizar artigos e pontos de 

contacto, os minibares são equipados apenas com 3 

garrafas de água. Caso seja desejo do cliente, e a pedido, o 

minibar pode ser recheado antes da chegada (de preferên-

cia) ou durante a estadia, com a possibilidade de selecio-

nar apenas os artigos pretendidos.

Disponibilizamos a carta em formato físico e digital, podendo 

o cliente descarregar a mesma através de leitura de QrCode.

8. QUARTOS -HOUSEKEEPING  - 
LAVANDARIA
A limpeza dos quartos é um dos fatores de maior importância para 

a Bensaude Hotels Collection.

A equipa ao entrar para realizar o serviço de limpeza, está 

munida com o equipamento de proteção individual correto, 

material de apoio e produtos selecionados. Avaliam o 

quarto e preparam-se para executar o trabalho de uma 

forma metódica e estudada, com três áreas distintas em 

termos de artigos de utilização (terraço ou varanda, 

quarto e instalações sanitárias).

A limpeza de quartos é efetuada diariamente focada em 
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pontos críticos de maior contacto no quarto, nomeadamente:

Pegas ou puxadores de portas, janelas e gavetas, mesas, 

cadeiras, candeeiros, interruptores de luz, termostatos, 

AC, telefones, minibar, controlo TV, cabides, secador de 

cabelo, cofre, entre outros.

As zonas de instalação sanitária têm uma atenção espe-

cífica onde torneiras, sanitas, dispensadores, louças e 

pavimentos que são desinfetados com produtos e utensí-

lios de limpeza próprios de forma a evitar contaminação 

entre as diferentes zonas do quarto.

Os produtos de limpeza são adequados a cada área: casa 

de banho, desinfetante para superfícies gerais, limpa 

vidros, produto de limpeza para aço inoxidável, produto 

de limpeza para o chão e finalizados com ambientador.

A limpeza dos pisos, de qualquer tipo de material, é 

executada com o maior rigor e atenção.

Neste período é importante a redução de manuseamento 

de artigos mais sensíveis como a roupa de cama, uma vez 

que além das questões de segurança existe a questão 

ambiental que é uma preocupação de todos. Por isso 

promovemos a possibilidade da mudança da roupa da 

cama e atoalhados de acordo com as indicações do cliente. 

Para todas as novas entradas é garantida a renovação 

total de toda a roupa, assim como um arejamento do 

quarto de um mínimo de 3 horas.  

Nos quartos foi necessário limitar os artigos não essen-

ciais, por isso revistas, panfletos e outros artigos menores 

foram retirados. Os diretórios e informações podem ser 

consultados por meio digital.

Os serviços de abertura de cama não serão realizados 

durante este período para reduzir visitas não essenciais 

aos quartos.

Lavandaria

Temos à sua disposição o serviço de lavandaria e pedimos 

para seguir as indicações de segurança disponíveis para o 

tratamento da sua roupa. Sugerimos, no entanto, que 

limite estes pedidos ao estritamente necessário, tendo 

em conta a possibilidade de evitar mais um ponto de 

controlo em artigos pessoais.



3. ENTRADA
3.1. Estacionamento / Lobby / Bagageiro

Bem-vindo

A Bensaude Hotels Collection estima muito os seus clientes 

e tem na sua cultura de serviço uma forma personalizada de 

receber e atender.

A situação atual pede que a prevenção e segurança tenha 

prioridade e por isso alguns pontos de serviço requerem 

uma redução de contacto para a segurança de todos.

Tal não descura a arte genuína Açoriana de bem receber, 

que tão bem nos caracteriza, onde conforto e atenção são 

nossas prioridades.  

Estacionamento 

Na entrada para o local de estacionamento, pela necessi-

dade de acionar o botão de acesso, sugerimos a utilização 

de luva para evitar o contacto ou a lavagem das mãos 

após esta ação no dispositivo mais próximo e antes da 

próxima interação.

Valet parking

Nas unidades com este serviço, fica ao critério do cliente 

se pretende estacionar a viatura ou se prefere o nosso 

serviço personalizado. 

No caso de ser efetuado pelo nosso colaborador, este 

encontra-se devidamente equipado com máscara e luvas 

e coloca um protetor plástico sob a cadeira. Todos os pontos 

de contacto são desinfetados após o estacionamento ou 

no ato de entrega.

Lobby 

À entrada para o hotel / lobby, o cliente deve ter a sua 

máscara colocada.

É solicitado aos clientes a medição de temperatura, sendo 

que aqueles que registem uma temperatura acima dos 

38ºC são encaminhados para a área de isolamento.

Bagagem

Sugerimos que a bagagem seja tratada diretamente pelo 

cliente de forma a evitar contacto, em especial se a mesma 

é de pequena dimensão. 

As nossas equipas estão prontas para dar apoio, se essa 

for a escolha. Os nossos bagageiros têm o cuidado de 

utilizar luvas para esta ação e, na entrega da bagagem, 

irão aplicar um desinfetante para limpar qualquer contacto.

3.2. Receção

Reserva

O nosso website é a forma mais indicada para marcação de 

reserva nas nossas unidades. Desta forma garantimos as 

melhores condições e a informação detalhada é atualizada 

no nosso sistema, o que irá facilitar os processos seguintes.

Check in online

Com a utilização do nosso sistema de reservas, a informação 

necessária já está introduzida. Assim poderá reduzir o 

tempo de contacto na receção utilizando o nosso sistema 

de check in online.

Check in e registo no hotel

Para respeitar o distanciamento social, temos separado-

res para criar filas únicas no atendimento e indicadores de 

medida entre clientes. Nos balcões de receção, dispomos 

de protetores de acrílico para contribuir para a sua prote-

ção no momento de interação mais próxima com a equipa 

do hotel.

O equipamento de leitura de documento de identificação 

está ao alcance dos clientes, evitando assim a passagem da 

documentação pessoal para a equipa de receção.

A chave da porta é única peça de passagem para as suas 

mãos. Tendo feito antecipadamente o check-in online, esta 

estará já preparada devidamente.

Temos na receção e por vários pontos da unidade produto 

de desinfeção para as mãos para ser utilizado sempre 

que desejar.

Check out

Para minimizar o seu tempo de interação na receção, 

solicitamos por e-mail a confirmação de que está de 

acordo com a faturação, de forma a reduzir os procedimen-

tos de check-out, sendo apenas necessário o pagamento 

e entrega de chave.

Informação de serviços

Para quem não teve oportunidade de entrar no nosso 

website, ao chegar ao hotel, é-lhe facultado um QrCode 

através do qual os clientes podem aceder a toda a infor-

mação da unidade através de uma APP nos seus dispositi-

vos móveis.

Esta aplicação permite ter a informação de serviços 

disponíveis incluindo ementas do restaurante e bar para-

facilitar a consulta de opções.

Comunicação

Temos uma aplicação chat para facilitar a comunicação 

com a unidade antes, mas em especial, durante a sua estadia, 

facilitando a forma de dar resposta a todos os seus 

pedidos. O room service, por exemplo, pode ser realizado 

sem a necessidade de utilização do telefone do quarto. 

3.3. Serviços - Outros / Rent-a-car

Serviços - Outros

Na receção, a nossa equipa tem toda a informação neces-

sária sobre os serviços da unidade, atividades da região 

ou locais de interesse, também disponíveis em formato 

digital no nosso website. 

Rent a Car

A Wayzor, nos Açores, é nossa recomendação de confiança. 

Tem serviço e atendimento de qualidade e implementou 

o programa Care & Protect, com medidas de higiene 

rigorosas para a sua segurança, sendo também detentora 

do selo "Clean & Safe Açores". 

 

 4. SALAS DE REUNIÃO  
 – EVENTOS

Os pedidos destes serviços são muito personalizados, 

por isso a montagem é feita de acordo com a solicitação 

do cliente e respeitando todas as normas em vigor para a 

realização de eventos. 

Recomendamos o cumprimento das medidas de segurança 

no que diz respeito à limitação de capacidade para 2/3, ao 

distanciamento entre participantes e às medidas de 

higienização adequadas antes e durante a reunião ou 

evento. Em caso de um pedido de evento, onde seja incluído 

serviço de restauração, os procedimentos e normas a 

aplicar são os descritos no presente documento.

                 

5. SALAS DE ESTAR / SALAS
DE JOGOS / KIDS CLUB

Salas de Estar

Nestas zonas, o mobiliário está disposto de forma a salva-

guardar o distanciamento social. Os artigos habitualmente 

expostos como welcome drink, revistas ou outros materiais 

não essenciais foram retirados de forma a reduzir os 

pontos de contacto. Tal como outros espaços, também este 

se encontra equipado com desinfetante para uso do cliente.  

Salas de Jogos

Nas unidades onde estas facilidades existem, foram 

retirados do local todos os artigos de jogo como tacos de 

bilhar, tabuleiros de jogos, baralhos de cartas, entre 

outros, de forma a evitar que estes artigos possam ser 

utilizados por outros clientes sem antes ter havido a 

necessária higienização.  

Estes artigos estão disponíveis a pedido, no ponto de 

serviço mais próximo ou através de comunicação chat. 

São entregues devidamente higienizados para uso e será 

solicitada a entrega dos mesmos após a sua utilização.

Salas para crianças / Kids Club

Nestes espaços, disponibilizamos kits de criança ou 

artigos para brincar a pedido, que estão devidamente 

preparados e higienizados. 

Não é permitida a partilha de brinquedos e o calçado 

deverá ser deixado no exterior do espaço.

6. WELLNESS & LAZER
6.1. Piscinas

No que respeita às piscinas, os espaços encontram-se 

devidamente sinalizados com algumas medidas preventi-

vas que devem ser respeitadas pelo hóspede, nomeada-

mente:

- Respeitar a lotação do espaço indicada/afixada;

- Manter distanciamento mínimo de 2m;

- Desinfetar as mãos à entrada e saída do espaço;

- Não é permitido reservar cadeiras ou espreguiçadeiras;

- Está implementado um processo de controlo de acessos 

a estes espaços;

- Aconselhamos o uso de óculos de natação na piscina.

A água é tratada e os respetivos registos de qualidade da 

água são devidamente mantidos.

6.2. Balneários / Vestiários

Os balneários / vestiários encontram-se igualmente sina-

lizados com as seguintes recomendações:

- Cumprir lotação afixada;

- Manter o distanciamento;

- Desinfetar as mãos à entrada e à saída da dos espaços.

A desinfeção dos cacifos, cabides, chuveiros/ cabines de 

duche e instalações sanitárias é feita, sempre que possí-

vel, após cada utilização. 

6.3. Serviço de Beleza e Estética / Spa

Criámos medidas que asseguram o limite do número de 

pessoas permitidas no estabelecimento, de forma a 

garantir a distância entre pessoas dentro das instalações, 

nomeadamente: 

Atendemos apenas por marcação, de forma a garantir um 

número controlável e fixo de pessoas dentro das instala-

ções. Para se reorganizar a zona de atendimento garantindo, 

a título indicativo, aplicamos a existência de pelo menos um 

lugar vazio entre duas pessoas. 

De forma a minimizar pontos de contacto:

- Não são permitidas pessoas à espera dentro das instala-

ções nem o serviço de comidas e bebidas.

- O cliente deve evitar trazer artigos não essenciais como 

adereços ou joalharia.

- Os artigos em exposição são limitados ao essencial e o 

acesso aos mesmos deve ser evitado pelos clientes. 

- As ferramentas de diagnóstico como câmara, tablet e 

mostruários de cores só podem ser usadas pelo profissional 

de serviço e desinfetadas após cada utilização.

- Todo o material que não é de utilização única (escovas, 

tesouras, pentes, limas e blocos polidores de unhas, etc.) 

é lavado e desinfetado após cada utilização. O material de 

manicura cortante e as tesouras de corte de cabelo, para 

além de lavado e desinfetado, é também esterilizado. 

- A roupa de trabalho dos colaboradores, as toalhas ou 

outros artigos laváveis, após terem sido usados para um 

cliente, são colocados em saco fechado para serem lava-

dos em máquina com recurso a desinfetante e a tempera-

tura superiores a 60ºC. 

Todas as restantes medidas aplicáveis e mencionadas 

referentes à prevenção neste documento, em especial 

referentes à proteção pessoal, são também aqui aplicadas.

6.4. Ginásio

Existe a necessidade de controlo de entradas e afluência, 

assim como a necessidade de distanciamento social, por 

isso os horários de funcionamento e lotação encontram-

-se afixados no local.

Providenciamos toalhitas no espaço para que o hóspede 

possa desinfetar o equipamento antes e após utilização; 

O hóspede deve desinfetar as mãos à entrada e à saída do 

espaço e respeitar o processo de controlo de acessos a 

este espaço.

As máquinas são desinfetadas, sempre que possível, 

entre cada utilização dos hóspedes.

7. RESTAURAÇÃO
7.1. Restaurante

Capacidade do restaurante

De forma a garantir o distanciamento entre as pessoas 

aplicámos medidas adequadas para o efeito, tendo-se 

criado, no controlo de entrada, uma separação de entrada 

e saída das pessoas, com sinalética para manter as distân-

cias sociais. 

Organizámos o espaço das refeições de forma a permitir 

uma distância de segurança mínima de 2 metros entre 

pessoas com a redução da capacidade para 2/3 e com 

indicação da capacidade total à porta de cada espaço.

Implementámos uma disposição de mesas para que os 

clientes não fiquem sentados em lugares frente a frente, 

exceto quando pertençam à mesma família, e pedimos 

para evitar mais de duas pessoas por mesa. 

Dependendo da ocupação, aplicamos horários de atendi-

mentos específicos ou mesmo através de marcação, de 

forma a ser possível atender os clientes todos em segurança. 

Esta informação é atualizada ao momento nos vários 

meios e no local.

Qualidade, Higiene e Segurança

A Bensaude Hotels Collection possui um programa rigo-

roso de controlo em relação à qualidade, higiene e segu-

rança alimentar, e este rigor estende-se ao plano de limpeza 

e higienização das instalações, desde as entregas, às zonas 

de preparação e ao serviço aos clientes. Os colaboradores 

estão todos equipados com o material de proteção indivi-

dual, de forma a trabalhar e transmitir segurança e 

conforto aos clientes.

Montagem de mesas

Mesas de restaurantes com montagem / decoração mini-

malista, sem toalhas de mesa sempre que possível. 

Serviço

As ementas são providenciadas em aplicação móvel para 

facilitar a consulta, e para quem não dispõe dessa facili-

dade, é apresentado e são disponibilizadas em formato 

físico de uso único, evitando a partilha desse artigo com 

outros clientes.

Pela proximidade que o serviço implica entre colaborado-

res e clientes, que pode ser um veículo de propagação da 

doença, é extremamente importante a implementação de 

procedimentos para assegurar maior segurança e tran-

quilidade ao cliente.

O nível de ocupação vai determinar algumas alterações 

no serviço, ou seja, sempre que possível reduzimos as 

opções de buffet e privilegiar o serviço direto à mesa. 

Quando o serviço for buffet, as opções são individuais ou 

com serviço direto ao cliente. 

Pequeno-almoço

Sempre que possível, o serviço é feito à carta, incluindo 

bebidas.

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descar-

regar a mesma através de leitura de QrCode.

Nas unidades onde a estrutura do buffet é utilizada, as 

medidas de serviço implementadas asseguram segurança 

e variedade aos clientes. 

As opções disponíveis são agora preparadas individual-

mente, evitando assim a partilha de utensílio de serviço. 

Existe um ponto de entrada e saída para a zona de serviço 

para eliminar cruzamento com outros clientes e o acesso 

é controlado para não haver ajuntamento. 

O apoio dos colaboradores é prestado do lado contrário 

do buffet de onde está o cliente, e com a devida proteção, 

possibilitando o serviço sem a necessidade de o cliente 

tocar em utensílios partilhados, mas permitindo um aten-

dimento cuidado.

Almoços e Jantares

A reserva é obrigatória de forma a controlar a disponibi-

lidade da sala assim como assegurar um serviço mais 

personalizado. 

Como primeira opção todas as unidades têm um serviço 

direto à carta, e nesta primeira fase, temos opções mais 

seletivas para escolha tendo em conta os procedimentos 

de segurança que implicam um maior controlo e atenção.

Apenas em casos onde a afluência é maior ou por acordo 

com o cliente, é servido buffet, mas tal como mencionado 

no ponto anterior, todas as opções de montagem e serviço 

serão adequadas para manter as regras de segurança. 

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descarre-

gar a mesma através de leitura de QrCode.

7.2. Bar / Snack Bar / Esplanada

Bar / Snack Bar / Esplanadas

Como princípio base, as regras de segurança, higiene e 

distanciamento também se aplicam nestes espaços à 

semelhança do que acontece nos restaurantes.

Organizámos o espaço com restrições ou disposição do 

mobiliário de forma a permitir uma distância de segurança 

mínima de 2 metros entre pessoas com a redução da 

capacidade para 2/3, sendo que a capacidade está afixada 

à entrada.

Implementámos uma disposição das mesas e mobiliário 

para que os clientes não fiquem sentados em lugares 

frente a frente, e os lugares ao balcão foram eliminados. 

Dependendo da ocupação, é aplicada uma monitorização 

da afluência de modo a ser possível atender os clientes 

em segurança.

Disponibilizamos a carta em formato físico (higienizada 

após cada utilização) e digital, podendo o cliente descar-

regar a mesma através de leitura de QrCode.

7.3. Room Service / Mini Bar

Room Service

Os pedidos podem ser realizados através de uma aplicação 

chat ou pelo contacto indicado no diretório de serviços. 

O serviço assegurado é colocado à porta do quarto em 

carrinho de serviço e, de seguida, o colaborador bate à 

porta para o cliente receber o pedido e validar o mesmo.

Desta forma evitamos a entrada do colaborador no quarto. 

Todo o serviço é efetuado por pessoal equipado com 

proteção, e todo o equipamento para entrega no quarto é 

preparado com as medidas de higiene necessárias.

Mini Bar

Neste período, de forma a minimizar artigos e pontos de 

contacto, os minibares são equipados apenas com 3 

garrafas de água. Caso seja desejo do cliente, e a pedido, o 

minibar pode ser recheado antes da chegada (de preferên-

cia) ou durante a estadia, com a possibilidade de selecio-

nar apenas os artigos pretendidos.

Disponibilizamos a carta em formato físico e digital, podendo 

o cliente descarregar a mesma através de leitura de QrCode.

8. QUARTOS -HOUSEKEEPING  - 
LAVANDARIA
A limpeza dos quartos é um dos fatores de maior importância para 

a Bensaude Hotels Collection.

A equipa ao entrar para realizar o serviço de limpeza, está 

munida com o equipamento de proteção individual correto, 

material de apoio e produtos selecionados. Avaliam o 

quarto e preparam-se para executar o trabalho de uma 

forma metódica e estudada, com três áreas distintas em 

termos de artigos de utilização (terraço ou varanda, 

quarto e instalações sanitárias).

A limpeza de quartos é efetuada diariamente focada em 
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pontos críticos de maior contacto no quarto, nomeadamente:

Pegas ou puxadores de portas, janelas e gavetas, mesas, 

cadeiras, candeeiros, interruptores de luz, termostatos, 

AC, telefones, minibar, controlo TV, cabides, secador de 

cabelo, cofre, entre outros.

As zonas de instalação sanitária têm uma atenção espe-

cífica onde torneiras, sanitas, dispensadores, louças e 

pavimentos que são desinfetados com produtos e utensí-

lios de limpeza próprios de forma a evitar contaminação 

entre as diferentes zonas do quarto.

Os produtos de limpeza são adequados a cada área: casa 

de banho, desinfetante para superfícies gerais, limpa 

vidros, produto de limpeza para aço inoxidável, produto 

de limpeza para o chão e finalizados com ambientador.

A limpeza dos pisos, de qualquer tipo de material, é 

executada com o maior rigor e atenção.

Neste período é importante a redução de manuseamento 

de artigos mais sensíveis como a roupa de cama, uma vez 

que além das questões de segurança existe a questão 

ambiental que é uma preocupação de todos. Por isso 

promovemos a possibilidade da mudança da roupa da 

cama e atoalhados de acordo com as indicações do cliente. 

Para todas as novas entradas é garantida a renovação 

total de toda a roupa, assim como um arejamento do 

quarto de um mínimo de 3 horas.  

Nos quartos foi necessário limitar os artigos não essen-

ciais, por isso revistas, panfletos e outros artigos menores 

foram retirados. Os diretórios e informações podem ser 

consultados por meio digital.

Os serviços de abertura de cama não serão realizados 

durante este período para reduzir visitas não essenciais 

aos quartos.

Lavandaria

Temos à sua disposição o serviço de lavandaria e pedimos 

para seguir as indicações de segurança disponíveis para o 

tratamento da sua roupa. Sugerimos, no entanto, que 

limite estes pedidos ao estritamente necessário, tendo 

em conta a possibilidade de evitar mais um ponto de 

controlo em artigos pessoais.

 9. COLABORADORES
Como nota final falamos dos nossos colaboradores.

A equipa Bensaude Hotels Collection está preparada 

para contribuir para a sua segurança e seu bem-estar!

Os programas de formação são essenciais para o desen-

volvimento e conhecimento das equipas, e por isso, foram 

dedicadas muitas ações de formação e sensibilização no 

que respeita a total segurança de todos, cumprindo 

sempre o protocolo interno relativo ao surto da COVID-

-19. Os nossos colaboradores estão qualificados para 

atuar de forma a cumprir com os procedimentos descritos 

neste documento, sendo a saúde e segurança dos clientes 

a sua prioridade.

Em nome de toda a equipa Bensaude Hotels Collection, 

desejamos-lhe uma boa estadia!
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