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AHRESP esclarece sobre os procedimentos a adotar em caso de testagem 

positiva de um hóspede 

 

No seguimento do aumento da atividade turística, e com a entrada de muitos turistas no nosso país, 

urge esclarecer as unidades de Alojamento Turístico sobre as regras que devem seguir e os 

procedimentos que devem adotar em caso de testagem positiva por parte de um hóspede. A AHRESP 

colocou as questões à tutela tendo já rececionado as competentes respostas, que podem ser 

consultadas na íntegra aqui: 

 

 

 Exigência de apresentação de um teste PCR para regresso a muitos destinos, no qual se inclui, 

por exemplo, o Reino Unido, e os procedimentos a tomar em caso de resultado positivo: 

  

i) No caso de resultado positivo no teste, pode o hóspede continuar no local de alojamento utlizado 

em Portugal continental? Nestas situações, que regras deverá o alojamento cumprir, para além do 

plano de contingência e as orientações emanadas pela DGS? Recordamos, a este propósito, que a 

Orientação 008/2020 , que define os procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em hotéis, 

data de 10 de março de 2020 e que deveria ser alvo de uma atualização face ao conhecimento atual 

da doença e à sua evolução no país. 

  

Caso o resultado do teste seja positivo deverá o alojamento cumprir as orientações definidas pela DGS 

e que constam na orientação 008/2020. 

  

ii) Em caso de indisponibilidade de prolongamento da estadia no alojamento inicial (por ex: 

overbooking) é a DGS que indicará um espaço para isolamento? Ou essa a responsabilidade será do 

turista? 

  

Em caso de indisponibilidade de prolongamento da estada no alojamento deverá ser contactada a 

autoridade de saúde local. 

  

iii) Está a DGS e a Secretaria de Estado do Turismo a trabalhar em soluções localizadas regionais e 

municipais para colocação destes turistas que sejam obrigados a cumprir isolamento profilático ou 

recuperação da doença? 
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A Secretaria de Estado do Turismo e a DGS, assim como os demais organismos público, continuam a 

acompanhar a evolução da situação epidemiológica e a trabalhar no sentido de responder a todas as 

entropias criadas no âmbito do contexto pandémico. 

 


