
DIRETÓRIO de 
DE SERVIÇOS



BEM-VINDO
AO MOOV HOTEL

Estimado hóspede,
Este Diretório de Serviços tem o propósito de o ajudar a usufruir todos
os nossos serviços que se encontram ao seu dispor.
É nosso objetivo proporcionar-lhe o máximo conforto para que possa 
descansar e tornar a sua estadia memorável. Em caso de necessidade, 
basta contactar a Recepção através da tecla ‘9’ do telefone do seu quarto. 
Se ainda não conhece, enquanto permanecer connosco poderá desfrutar de 
um delicioso pequeno-almoço buffet por um preço adequado, WI-FI gratuito 
em todo o hotel, e estacionamento privativo, entre outras comodidades.
 
Aproveitamos para o lembrar que de acordo com a lei 37/2007 
é proibido fumar em todo o Hotel (com coima aplicável aos fumadores que 
violem esta proibição). Confiantes de que as nossas instalações e serviços 
sejam do seu agrado, agradecemos a sua preferência pela cidade do Porto 
e pelo nosso Hotel e esperamos ter a oportunidade de o rever em breve.
 
Cumprimentos,
A Direcção dos Hotéis Moov

www.hotelmoov.com
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FICHA TÉCNICA
MOOV HOTEL - PORTO CENTRO
Categoria: 2*

- Nº de andares: 6;

- Nº de elevadores públicos: 2;

- Parque de estacionamento coberto;

- Nº total de quartos: 125;

- Acesso Mobilidade Condicionada;

- Ligação à Internet sem fios gratuita em todo o Hotel;

- Ar climatizado e Insonorização;

- Quartos equipados com ecrã plasma com 47 canais e área 

 de trabalho com telefone.

HOTÉIS AMIGOS DO AMBIENTE
Os Moov Hotéis procuram poupar energia de modo a contribuir para 
a melhoria das condições ambientais do nosso planeta. Por esta razão, 
solicitamos a ajuda valiosa de todos os nossos hóspedes na utilização 
das luzes e textêis.
Naturalmente, o seu quarto irá ser limpo diariamente. No entanto, 
a roupa de cama só irá ser mudada se o cartão que tem para esse 
efeito for colocado em cima da cama. As suas toalhas de banho serão 
mudadas se as colocar no chão. Proteger o meio ambiente é a nossa 
obrigação. A decisão é sua. Nós agradecemos.
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SERVIÇOS E INFORMAÇÕES de A a Z

Aeroporto
O Aeroporto Francisco Sá Carneiro está situado a cerca de 18 kilómetros de distância 

(aproximadamente 30 minutos do Hotel de carro/táxi/metro).

Água
A água da torneira é potável. Contudo, aconselhamos o consumo de água mineral.

Alojamento

Época baixa: 1 Jan. a 31 Mar. e 1 Nov. a 31 Dez.

Época alta: 1 Abr a 31 Oct

* Acesso mobilidade condicionada.

Época Baixa Época Alta 

Single, Duplo, Twin, Acessível* desde €59 desde €72       

Duplo Superior desde €82 desde €102

Triple Superior desde €93 desde €114

Taxa Municipal Turistica €2 por pessoa/dia
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Animais de estimação
Não são permitidos no Hotel.

Aluguer de veículos
Reservas de automóveis com ou sem motorista poderão ser feitas contactando 

a Receção, através da tecla 9 no telefone do seu quarto.

Climatização 
Todos os quartos estão equipados com climatização. Para sua comodidade, encontrará 

no seu quarto o controlo de temperatura. O nosso sistema de climatização tem duas 

modalidades e está programado, consoante a época do ano. Para manter o quarto 

confortável, sugerimos que mantenha a temperatura entre os 18º e 23ºC.  

Caso surja algum problema com a climatização, por favor contacte a Receção.
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Avarias
Todos os equipamentos existentes no Hotel são periodicamente controlados. Contudo, 

se verificar quaisquer tipo de avarias, mau funcionamento ou dificuldades de utilização, 

queira, por favor, contactar a Receção.

Baby-sitting
O Hotel aconselha os clientes a assegurarem-se de que a(s) pessoa(s) por si escolhidas 

para o serviço de babysitting têm contrato e/ou seguro, não sendo o Hotel responsável 

pelas escolhas efetuadas. Para mais informações queira, por favor, contactar a Receção.

Bancos/Câmbios
Pela Lei Portuguesa, o Hotel não está autorizado a proceder ao câmbio de moeda 

estrangeira ou Travellers Cheques. A agência bancária mais próxima do Hotel fica 

localizada a cerca de 5 minutos de distância a pé. O horário de funcionamento 

é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h00. Para mais informações queira, 

por favor, contactar a Receção.

Cartões de crédito
São aceites os principais cartões de crédito como Visa e MasterCard. 

Para mais informações, queira, por favor, contactar a Receção.

Centro comercial
Existe um Centro Comercial a escassos minutos do Hotel. Para mais informações, queira, 

por favor, contactar a Receção. 
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Chegada e partida
O horário a partir do qual poderá ocupar o seu quarto no dia de chegada é a partir 

das 14h00. Caso chegue mais cedo, o seu quarto poderá ainda não estar disponível. 

Tudo faremos para disponibilizá-lo com a maior brevidade possível. A partida deverá 

ser efetuada até às 12h00 horas. Caso necessite de prolongar a sua hora de saída, 

por favor contacte a Receção antecipadamente.

Cofre
O Moov Hotel - Porto Centro recomenda o uso do cofre do Hotel para 
depósito de bens valiosos. É com agrado que colocamos este serviço 
à sua disposição, sem qualquer custo, na Receção. O Cliente é fortemente 
recomendado a não manter no quarto do Hotel ou em veículos estacionados 
no Hotel qualquer dinheiro, jóias ou outros objetos de valor, sendo que 
o Moov Hotel - Porto Centro não assume qualquer responsabilidade em caso 
de furto, perda ou deterioração dos mesmos.

Consulados/embaixadas
Para mais informações, queira, por favor, contactar a Receção.

Correspondência e correio
Qualquer mensagem ou correspondência recebidas serão entregues no seu 
quarto no próprio dia. O envio de correspondência pode ser feito na Receção.

Crianças
Temos condições especiais para alojamento e refeições, por favor, consulte-nos.
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Despertar automático
Para ativar o serviço de despertar no telefone do seu quarto, prima 81 
seguido da hora pretendida (ex: 810730 se pretender chamada às 07h30).

Eletricidade
A voltagem local é de 230Vac/50 Hz. Caso tenha necessidade 
de um adaptador, queira, por favor, contactar a Receção. Ser-lhe-á pedido 
um depósito de 20€. 

Elevadores
Desaconselhamos a utilização dos elevadores a crianças até aos 10 anos de 
idade sem estarem acompanhadas por um adulto.

Emergência/Evacuação
Por favor, consultar a secção “Segurança” neste Diretório.

Entretenimento
Cruzeiros no Douro, casinos, discotecas, caves de Vinho do Porto, golfe, ténis, 
museus, entre outros… Para obter informações sobre atrações turísticas da 
cidade, por favor contacte a Receção.

Extintores de incêndio
Por favor, consultar a secção “Segurança” neste Diretório.
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Farmácia
A farmácia mais próxima encontra-se a poucos minutos do Hotel. Para mais 
informações por favor contacte a Receção.

Hospital
O hospital mais próximo situa-se a escassos minutos do Hotel. Se necessitar 
da sua assistência, queira, por favor, contactar a Receção do Hotel.

Incêndio
Por favor, consultar a secção “Segurança” neste Diretório.

Internet
Em todos os quartos e áreas comuns, o acesso Wi-fi é gratuito e ilimitado*. O 
código de acesso é-lhe entregue na Receção quando efetuar check-in. Depois, 
pode navegar à vontade!

*Tráfego limitado

Jardim
Localizado no piso 0, encontrará um espaço verde acolhedor, onde poderá ler, 
ouvir musica, tomar o seu pequeno-almoço ou apenas relaxar.
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Lavandaria
Para mais informações sobre os serviços exteriores de lavandaria, queira, 
por favor, contactar a Receção. Em caso de perda ou prejuízos, na roupa 
enviada para Lavandaria ou Limpeza a Seco, o Hotel não assume qualquer 
responsabilidade.

Linhas aéreas
TAP AIR PORTUGAL 707 205 700

PORTUGÁLIA 220 029 550

AIR FRANCE 808 202 800

ALITALIA 229 416 848

BRITISH AIRWAYS 229 486 371

IBÉRIA 808 261 261

KLM 808 222 747

LUFTHANSA 229 437 900

VARIG 229 484 781

Para mais informações sobre as linhas aéreas, queira, por favor, contactar 
a Receção.

Limpeza
A limpeza dos quartos é efectuada diariamente. Em caso de dúvidas, por 
favor, contacte a Recepção.
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Máquinas de venda automática
Sempre que a sua barriga der horas, as nossas máquinas de venda automática 
garantem-lhe, a qualquer hora, uma série de snacks, sanduíches, bolos, 
bebidas, incluindo café expresso. 

Por favor consulte a tabela de preços neste directório. 

Em caso de dúvidas, por favor, contacte a Receção.

TABELA DE PREÇOS DAS MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA

Bebidas

Café Curto 0,40€

Café Longo 0,40€

Chá 0,40€

Leite 0,40€

Pingo 0,40€

Chocolate c/ leite 0,40€

Café c/ Leite / Galão 0,40€

Cappuccino 0,40€

Chocolate 0,40€

Moccacino 0,40€

Água s/ Gás 0,40€

Água c/ Gás 0,50€

Leite Achocolatado 0,60€

Leite Simples 0,60€

Bongo / Compal Clássico/ Capri-Sonne / Fresky 0,60€

Frisumo Laranja 0,75€

Lipton Ice Tea 0,75€

Pepsi Cola 0,75€

Sagres 0% s/ Alcoól 0,75€

Seven up Lt 0,75€

Sumol Ananás 0,75€

Sunny Delight 0,75€

Iogurte líquido DanUp / Bio Activia / Corpos Danone 0,75€

Coca-Cola 0,75€

Guaraná 0,75€
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TABELA DE PREÇOS DAS MÁQUINAS DE VENDA AUTOMÁTICA

Snacks

Sande Manteiga 0,60€

Sande Fiambre 0,70€

Sande Queijo 0,70€

Sande Mista 0,80€

Croissant 0,60€

Croissant c/ Fiambre 0,80€

Croissant c/ Queijo 0,80€

Croissant Misto 0,90€

Bolacha Àgua e Sal 0,50€

Bolacha Maria 0,50€

Tarteletes 0,60€

Donuts 0,60€

Bolacha Chips Ahoy 0,70€

Bolacha Fruit & Form 0,70€

Bolacha Gullon Magic 0,70€

Salame de chocolate 0,70€

Chocolates 0,80€

Tridents 0,80€

Médico
O Moov Hotel - Porto Centro tem a possibilidade de chamar um médico. 
Se necessitar da sua assistência, queira, por favor, contactar a Receção do Hotel.

Mobilidade condicionada
O Moov Hotel - Porto Centro dispõe de um quarto adaptado para pessoas com 
mobilidade condicionada. Em caso de necessidade, por favor contacte a Receção.
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Não incomodar
Sempre que não queira ser perturbado, coloque o sinal de “Não Incomodar” 
no lado de fora da porta do seu quarto.

Pagamento
Quando chega, será solicitado a preencher os seus dados de registo e a efetuar 
o pagamento. Para além de numerário, aceitam-se os principais cartões de crédito 
como, Visa e MasterCard. Cheques não são admitidos. 
Para mais informações, queira, por favor, contactar a Receção.

Parque de estacionamento
25 Lugares de estacionamento, exclusivo para clientes do Moov Hotel - Porto 
Centro. €8,00/dia/carro

Pequeno-almoço
O pequeno-almoço buffet é servido diariamente entre as 7h30 e as 10h30. 
Embora o pequeno-almoço não esteja incluído nos preços praticados no Hotel, os 
hóspedes podem ter acesso a este serviço mediante pagamento, conforme tabela 
em vigor. Para mais informações, queira, por favor contactar a Receção do Hotel.

Horário: Todos os dias das 07h30 às 10h30

Preço: Adulto €8,50 | Criança* €2,80

* Dos 7 aos 12 anos
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Perdidos e achados
Caso tenha perdido algo, queira, por favor, contactar a Receção.

Polícia
A esquadra de Polícia mais próxima localiza-se a cerca de 5 minutos a pé.

Primeiros socorros
Se necessitar de primeiros socorros, queira, por favor, contactar a Receção do Hotel.

Receção 24h
A Receção do Moov Hotel - Porto Centro localiza-se no piso 0. Num Moov Hotel, 
o “check-in” pode ser feito a qualquer hora. A Receção está disponível 24h 
por dia, assegurando que a qualquer hora terá sempre alguém para lhe dar 
as boas vindas e responder a todas as questões que queira colocar. 

Quando chega, será solicitado a preencher os seus dados de registo e a efetuar 
o pagamento. Depois disso, não tem que se preocupar com mais nada, pode 
desfrutar da sua estadia e deixar o Hotel quando desejar evitando esperas 
desnecessárias. 

 
Para qualquer serviço interno ou externo que possa necessitar queira, por favor, 
contactar a Receção. (Extensão do seu telefone: 9)
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Reservas
Para futuras reservas para qualquer um dos hotéis, queira, por favor, contactar 
a Receção ou consultar o nosso site www.hotelmoov.com.

Secador de cabelo
No WC do seu quarto tem um secador de cabelo para sua comodidade.

Serviços religiosos
Para mais informações sobre locais de culto e respetivos horários, queira, 
por favor, contactar a Receção.

Táxis
Caso tenha necessidade de um táxi ou informações sobre transportes, queira, 
por favor, contactar a Receção do Hotel.

Telefones
Para efectuar chamadas, por favor contacte a Receção. Ser-lhe-á pedido 
um depósito de 20€.

Para aceder a uma linha telefónica para o exterior queira, por favor, marcar 
o número 0. Para ligar entre quartos do Hotel deverá marcar o número 2, seguido 
do número do quarto pretendido. Para chamadas Internacionais, deverá marcar 
o número 0 + indicativo Internacional 00 + indicativo do país + número do telefone.

Todas as chamadas feitas através do telefone do seu quarto, serão automaticamente 
debitadas na sua conta.
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NÚMEROS DE TELEFONE ÚTEIS

Linha exterior   0 
Chamada internacional  0+00 
Receção   9 
Nº de Emergência  112 
Telefone do Hotel  (+351) 220 407 000 

PREÇÁRIO 
(Todas as tarifas indicadas incluem IVA à taxa legal em vigor)

Taxação por impulso  0.05€

INDICATIVOS INTERNACIONAIS

África do Sul 27 Espanha 34 Lituânia 370
Alemanha 49 Estónia 372 Luxemburgo 352
Angola 244 EUA 1 Macau 853
Austrália 61 Finlândia 358 Malta 356
Áustria 43 França 33 Moçambique 258
Bélgica 32 Grécia 30 Noruega 47
Brasil 55 Guiné-Bissau 245 Polónia 48
Cabo Verde 238 Holanda 31 Reino Unido 44
Canadá 1 Hungria 36 República Checa 420 
China 86 Índia 91 Rússia 7
Chipre 357 Irlanda 353 S. Tomé e Príncipe 239
Dinamarca 45 Itália 39 Suécia 46
Eslováquia 421 Japão 81 Suiça 41
Eslovénia 386 Letónia 371 Timor Leste 62
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POSIÇÃO NOME DO CANAL IDIOMA OBS.

1 RTP1 Português Generalista

2 RTP2 Português Generalista

3 SIC Português Generalista

4 TVI Português Generalista

5 SIC Notícias Português Notícias, Outros

6 TVI24 Português Notícias, 
Entretenimento

7 RTP3 Português Entretenimento

8 Globo Português Entretenimento

9 Panda Português Infantil

10 Biggs Português Infantil

11 Hollywood Português, Inglês Filmes e Séries

12 TV Record Português Notícias, 
Entretenimento

13 Eurosport Português, Inglês Desporto

14 Sic Radical Português Entretenimento

16 Odisseia Português, Inglês Docs, Séries, 
Filmes

17 Discovery Inglês Docs, Outros

18 Historia Português, Inglês Docs Históricos

19 TLC Inglês Culinária, 
Viagens, Personal

20 MTV Portugal Português Música, 
Entretenimento

21 AXN Black Português, Inglês Docs, Séries, 
Filmes

22 AXN White Português, Inglês Séries, Filmes

Televisão
Todos os quartos dispõem de um ecrã plasma, para que possa ver tudo com 
a melhor qualidade de imagem e som. 47 canais e, ainda, Sport TV nas zonas 
comuns para os fãs de desporto. 

Por favor, consulte a lista de canais disponível neste Diretório.
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POSIÇÃO NOME DO CANAL IDIOMA CANAL

23 Travel Chanel Inglês Viagens

24 Disney Português Infantil

25 Cartoon Network Português, Inglês Infantil

26 Fox Comedy Português, Inglês Séries de 
Comédia, Outros

27 RAI News 24 Italiano Notícias, 
Atualidade

29 24 Kitchen Português, Inglês, 
Alemão

Culinária, Cozinha

30 AXN Português, Inglês Séries, Filmes

31 BBC Entertainment Inglês Entretenimento

32 BBC World News Inglês Notícias 
Internacionais

33 Bloomberg Inglês Notícias, Mercado 
financeiro

34 CNN Inglês Notícias

35 E- Entertainment Inglês Entretenimento

36 Euronews Inglês Notícias 
Internacionais

37 Eurosport 2 Inglês Desportos

38 FOX Português, Inglês Séries

39 FOX Life Português, Inglês Séries

40 FOX Movies Português, Inglês Séries, Filmes

41 France 24 Inglês Notícias

43 National Geographic Inglês História, Docs

44 Record News Português Notícias, 
Entretenimento

45 RTP Africa Português Diversos

46 VH1 Inglês Música

47 RTL Alemão Vários, 
Generalista

48 DW Inglês Notícias

49 TVE Internacional Inglês Generalista

50 TVE 24 Espanhol Generalista
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Segurança
O Moov Hotel - Porto Centro dispõe de um Plano de Emergência Interno onde 
estabelece as orientações para assegurar que são identificadas e tratadas 
potenciais situações de emergência previsíveis, como, por exemplo, em caso 
de incêndio.

Recomendamos que em qualquer caso de emergência evacue o edifício seguindo 
a sinalética existente. Em caso de dúvida ou assistência especial, agradecemos 
que contacte a Receção.

Gostaríamos ainda assim, que dedicasse alguns minutos do seu tempo na leitura 
das seguintes instruções.
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Se acabou de chegar
- Identifique as saídas de emergência mais próximas do seu quarto 
 (acessos a escadas).

- Verifique a localização mais próxima do seu quarto de alarmes e extintores.

- Memorize o código do seu quarto.

- Respeite sempre a informação de recomendação para “não fumar”.

Em caso de incêndio
- Mantenha a calma.

- Contacte a Receção.

- Feche as portas para evitar a propagação do fogo.

- Não tente combater/apagar o fogo.

- Saia rapidamente do edifício pela saída de emergência mais próxima.

- Estando a escada desobstruída, nunca volte atrás.

- Na presença de fumo, mantenha-se o mais próximo possível do chão.

- Não procure transportar qualquer bagagem consigo.

- Utilize as escadas de emergência, descendo sempre encostado à parede.

- Não volte atrás.

- Não utilize os elevadores.
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Se ficar fechado dentro do seu quarto
- Se não conseguir sair do seu quarto em segurança, não saia.

- Mantenha a calma.

- Mantenha a porta fechada para evitar a propagação do fogo para o interior.

- Contacte a Receção.

- Desligue de imediato a climatização.

- Encha a banheira e o lavatório com água.

- Utilize toalhas molhadas para tapar as juntas das portas e grelhas de ventilação.

- Vá humedecendo as toalhas com frequência.

- Remova as cortinas das janelas.

- Humedeça todo o chão do hall de entrada.

- Aguarde pelo auxílio.
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Alarme de evacuação
Se for contactado para proceder à evacuação do edifício, siga as seguintes 
instruções:

- Mantenha a calma.

- Utilizando as costas da sua mão, verifique a temperatura da porta antes 
 de abri-la.

- Se o corredor estiver desimpedido de fumo, pode sair.

- Não procure transportar qualquer bagagem consigo.

- Abandone o seu quarto e certifique-se que fechou a porta.

- Se estiverem desimpedidas de fumo, utilize as escadas de emergência mais  
 próximas, descendo sempre encostado à parede.

- Não utilize os elevadores.

- A equipa do Hotel irá encaminhá-lo para um ponto de encontro. 
 Siga as instruções prestadas.
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Conselhos de segurança
1. Não abra a porta do seu quarto sem verificar quem é que está a bater.

2. Se regressar ao Hotel a horas tardias, esteja atento e olhe à sua volta antes 
 de entrar.

3. Feche a porta sempre que estiver no seu quarto ou quando sair, nem que seja 
 por breves instantes.

4. Não mostre o código do quarto em locais públicos, nem o deixe em mesas 
 de restaurante ou outros locais onde facilmente possa ser roubado.

5. Não chame a atenção exibindo elevadas quantias de dinheiro ou jóias valiosas.

6.  Não convide pessoas estranhas para o seu quarto.

7. Não deixe bens valiosos à vista no seu quarto ou sala de Pequeno Almoço. 
 O Hotel dispõe de um cofre para depósito de bens na Receção, sem qualquer 
 custo.

8. Não deixe objectos de valor no seu carro.

9. Se detectar algum movimento suspeito, por favor informe o Hotel.

10. Os hóspedes não estão autorizados a entrar nos quartos sem um código 
  válido. Será exigida identificação se solicitar um novo código. 
     No caso de perda do seu código, informe o Hotel logo que possível.
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WELCOME
TO MOOV HOTEL

Dear Guest,
This directory explains the various services provided by your new home. 
Our aim is to make you feel as comfortable as possible. This is our recipe 
for making you feel at home in our Hotels. Our team members are always 
available to meet your every needs. Do not hesitate to contact the 
Reception by dialling 9 from your room phone.
While staying with us, you can enjoy a delicious breakfast buffet, free 
WI-FI, private parking, among other services designed with your well-being 
in mind. 

We wish to remind you that according to 37/2007 law, smoking is 
prohibited in all areas of the Hotel, incurring penalties in case of violation.
Thank you for choosing Oporto and our Hotel as your home away from 
home! Hope to see you soon!

Best regards,
Hotel Moov

www.hotelmoov.com
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DETAILS
MOOV HOTEL - PORTO CENTRO
Category: 2*

-	Number	of	floors:	6;

-	Number	of	public	elevators:	2;

-	Covered	Parking;

-	Number	of	Rooms:	125;

-	Disabled	access;

-	Free	Wi-Fi	throught	the	Hotel;

-	Climatisation	and	Soundproofing;

-	Rooms	equipped	with	plasma	screen	with	47	channels	and	office			

area with telephone.

ECO-FRIENDLY HOTELS
Moov Hotels endeavours, in every possible way, to save energy in order to 
improve our planet’s environmental conditions. For this reason, we ask you 
for your valuable help by making careful use of the lights and bed linen.
Of course we will clean your room every day. Your linen will be changed 
only when the existing card is placed on your bed. Your towels will be 
changed	when	placed	on	the	floor.
Protecting our environment is our duty. You make the choice. We greet you.
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SERVICES AND INFORMATIONS 
from A to Z

Accomodation

Low season: Jan. 1  to Mar. 31 and Nov. 1 to Dec. 31

High season: Apr. 1 to Oct. 31

* Disabled room available

Airlines
TAP AIR PORTUGAL 707 205 700

PORTUGÁLIA 220 029 550

AIR FRANCE 808 202 800

ALITALIA	 229	416	848

BRITISH AIRWAYS	 229	486	371

IBÉRIA	 808	261	261

KLM 808 222 747

LUFTHANSA 229 437 900

VARIG 229 484 781

For information about Airlines, please contact the Reception.

Low Season High Season

Single, Twin, Double, 
Reduce Mobility*

Since €59 Since €72

Double Superior Since €82 Since €104

Triple Superior Since €93 Since €114

Tourist Tax €2 per person/day
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Airport
The Airport (Francisco Sá Carneiro) is located 18 kilómetros away from the Hotel 

(around 30 minutes by car/taxi/metro).

Climatisation
All the rooms are equipped with a climatisation device. Our climatisation system has 

two modes and is scheduled depending on the time of the year. To keep the room 

comfortable, we advise you to keep the temperature between 18º and 23ºC. 

If you have any doubt, please contact the Reception.
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Baby-sitting
The Hotel recommends to all clients to ensure that the person chosen 
for babysitting services has contract and insurance, as the Hotel is not 
responsible for the quality, reputation or safety of those who perform it. 
For more information, please contact the Reception.

Banks / Currency Exchange
Accordingly with Portuguese Law, the Hotel is not authorized to exchange 
foreign currency or Travellers Cheques. The nearest bank branch is located 
about 5 minutes walk away. The opening hours are Monday through Friday, 
8:30 to 15:00. For more information, please contact the Reception.
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Breakfast
Breakfast buffet is served everyday between 7:30 am and 10:30 am. 
Although breakfast is not included in the prices charged in the Hotel, guests 
can have it according to the price list. For more informations, please contact 
the Reception.

Timetable: Everyday from 7:30 am to 10:30 am.

Price: Adult	€	8,50;	Child* €2,80.

* Between 7 and 12 years

Car rental
For car reservations, with or without a driver, please contact the Reception.

“Check-in” and “Check-out”
We would like to remind guests that check-in time is from 14:00h and 
check-out time is until 12:00h. If you need an early check-in or a late 
check-out, please contact the Reception.

Children
We have special conditions for the accomodation and breakfast of children. 
Please contact the Reception.

Cleaning
Housekeeping cleans your room every day. In case of doubts, please, contact 
the Reception.
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Consulates/Embassies
For more information, please contact the Reception.

Correspondence and Mail
Any messages or correspondence received will be delivered to your room on 
the same day. Sending correspondence can be made at the Reception desk.

Credit Cards
We accept major credit cards such as Visa and MasterCard. 
For more information, please contact the Reception.

Damage
All the existing Hotel equipment are regularly monitored. However, if you 
notice any kind of damage, please contact the Reception.

Disabled access
Moov Hotel - Porto Centro has a room especially designed for disabled 
access. In case of need, please contact the Reception.

Doctor
We can call you a doctor. If you need medical assistance, please contact the 
Reception.
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Do not disturb
If you don’t want to be disturbed, please put the sign “Do Not Disturb” on 
your door.

Electricity
Our voltage is 230Vac/50 Hz. If you need a voltage adapter, please contact 
the Reception. A deposit of 20€ will be required.

Elevators
The Hotel does not recommend the use of elevators by children up to 10 
years old without the presence of any adult.

Emergency / Evacuation
Please see our “Security” section in this directory.

Entertainment
Douro Cruises, casinos, nightclubs, wine cellars of Porto, golf, tennis, 
museums, and more ... For more information about the touristic highlights of 
the city, please ask for our tips at the Reception.

Fire
Please see our “Security” section in this directory.
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Fire estinguishers
Please see our “Security” section in this directory.

First aid
If	you	need	first	aid	assistance,	please	contact	the	Reception.

Garden
Located	on	the	ground	floor,	you	can	find	a	welcoming	garden	and	deck,	
where you can read, listen to music, have your breakfast, or, simply relax.

Hair Dryer
Your room is equiped with an hair dryer for you comfort..

Hospital
The nearest hospital is located just 7 minutes away from the Hotel. If you 
need medical assistance, please contact the Reception.

Internet
In every room and living areas, we offer Moov guests high-speed Internet 
access with no time limits* and free of charge. Please ask for the access 
code at the Reception. This will allow you to be constantly connected with 
the outside world, to work, to keep in touch or to have fun in total freedom.

*	Limited	Traffic
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Laundry
If you wish to ask for Laundry services, please contact the Reception. 

The Hotels does not assume any responsibility for any damage or loss of your 
clothing.

Lost and found
If you have lost something, please contact the Reception.

Parking
Private parking for 25 vehicles, exclusive use for Moov Hotel - Porto Centro 
clients. €8,00/day/car

Payment
When you arrive you will be asked to complete all the registration procedures, 
including payment. We accept major credit cards such as Visa and 
MasterCard. Cheques are not allowed. For more information, please contact 
the Reception.

Pets
Pets are not allowed.

Pharmacy
The nearest pharmacy is just minutes away from the Hotel. For more 
information please contact the Reception.
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Police
The nearest police station is located about 5 minutes walk.

Religious Services
For more information about places of worship and its schedules, please 
contact the Reception.

Reservations
For future reservations at any of our Hotels, please contact the Reception or 
visit our website at www.hotelmoov.com.

Shopping Center
The nearest Shopping Center is just minutes away from the Hotel. For more 
information please contact the Reception.

Taxi
To request a taxi or ask about public transportation, please contact the Reception.

Telephones
To use your room phone, please contact the Reception. A deposit of 20€ will 
be required. 

To make an outside call, please dial 0 before making your call. To call 
another room, please press 2 followed by the desired room number. To make 
an international call, please press 0 + international dialling code 00 + 
country code + telephone number.
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All calls made in your room, will be automatically charged to your account.

USEFUL TELEPHONE NUMBERS

Outside line 0 
International call 0+00 
Reception 9 
Emergency 112 
Hotel Telephone Number (+351) 220 407 000 

PRICE LIST (All rates include VAT)

Per pulse charging  0.05€

INTERNATIONAL DIALLING CODES

South of Africa 27 Spain 34 Lituânia 370
Alemanha 49 Estónia 372 Luxemburgo 352
Angola 244 EUA 1 Macau 853
Austrália	61 Finlândia 358 Malta	356
Áustria 43 França 33 Moçambique 258
Bélgica 32 Grécia 30 Noruega 47
Brasil 55 Guiné-Bissau 245 Polónia 48
Cabo Verde 238 Holanda 31 Reino Unido 44
Canadá 1 Hungria	36 Czech Republic 420 
China	86 Índia 91 Rússia 7
Chipre 357 Ireland 353 S. Tomé e Príncipe 239
Dinamarca 45 Italy 39 Suécia	46
Eslováquia 421 Japan 81 Suiça 41
Eslovénia	386 Letónia 371 Timor Leste	62
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TV
After	a	long	journey	you	may	wish	to	watch	a	good	film,	concert	or	a	sports	
event. No problem – it’s enough to hop in bed and turn on the TV. Each 
room offers you 47 television channels and a plasma screen, so you can see 
everything with the best picture and audio quality. And we don’t forget sports 
fans… we provide Sport Channels on living areas!

Please consult the list of channels available in this directory.

POSITION CHANNEL NAME LANGUAGE OBS.

1 RTP1 Portuguese General Interest

2 RTP2 Portuguese General Interest

3 SIC Portuguese General Interest

4 TVI Portuguese General Interest

5 SIC Notícias Portuguese News, Others

6 TVI24 Portuguese News, 
Entertainment

7 RTP3 Portuguese Entertainment

8 Globo Portuguese Entertainment

9 Panda Portuguese Infant

10 Biggs Portuguese Infant

11 Hollywood Portuguese, English Movies, TV Shows

12 TV Record Portuguese News, 
Entertainment

13 Eurosport Portuguese, English Sports

14 Sic Radical Portuguese Entertainment

16 Odisseia Portuguese, English Docs, TV Shows, 
Movies

17 Discovery English Docs, Others

18 Historia Portuguese, English Docs, History

19 TLC English Cooking, Travelling, 
Personal

20 MTV Portugal Portuguese, English Music, 
Entertainment

21 AXN Black Portuguese, English Docs, TV Shows, 
Movies

22 AXN White Portuguese, English TV Shows, Movies
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POSITION CHANNEL NAME LANGUAGE OBS.

23 Travel Channel English Travels

24 Disney Portuguese Infant

25 Cartoon Network Portuguese, English Infant

26 FOX Comedy Portuguese, English Comedy Show, 
Others

27 RAI News 24 Italian News

29 24 Kitchen Portuguese, English, 
German

Cooking Shows

30 AXN Portuguese, English Tv Shows, Movies

31 BBC Entertainment English Entertainment

32 BBC World News English International News

33 Bloomberg English Financial News

34 CNN English News

35 E - Entertainment English Entertainment

36 Euronews English News

37 Eurosports 2 English Sports

38 FOX Portuguese, English TV Shows

39 FOX Life Portuguese, English Tv Shows, Movies

40 FOX Movies Portuguese, English Movies

41 France 24 English News

43 National Geographic English History, 
Documentaries

44 Record News Portuguese News, Entertainment

45 RTP Africa Portuguese Others

46 VH1 English Music

47 RTL German Others

48 DW English News

49 TVE Internacional English News

50 TVE 24 English Others
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Vault
Moov Hotel - Porto Centro recommends that you use our vault to store 
valuable items. We kindly put this service at your disposal at the Reception, 
without any additional cost. Our clients are highly recommended not to store, 
or keep any valuable items, such as money or jewellery inside the room, or 
in their personal vehicles parked in the Hotel. The Hotel doesn’t assume any 
responsibility in case of theft, lost or deterioration of those valuable objects.

Vending Machines
Give yourself a ‘pleasure’ break at any time of the day and just a few steps 
away from your room. The vending machines in our lounge room and near 
our bar mean that snacks and drinks are always available when your tummy 
starts talking. Please reach our price list in this directory. 

In case of doubts, please, contact the Reception.



www.hotelmoov.com

VENDING MACHINES PRICELIST

Drinks

Short coffee 0,40€

Long coffee 0,40€

Tea 0,40€

Milk 0,40€

Latte 0,40€

Chocolate with milk 0,40€

Cafe au lait 0,40€

Cappuccino 0,40€

Hot chocolate 0,40€

Moccacino 0,40€

Water 0,40€

Sparkling water 0,50€

Milk with chocolate 0,60€

Milk 0,60€

Bongo / Classic Compal / Capri-Sonne / Fresky Juices 0,60€

Orange Frisumo Juices 0,75€

Lipton Ice Tea 0,75€

Pepsi Cola 0,75€

Sagres 0% s/ Alcool 0,75€

Seven up 0,75€

Sumol Pineapple 0,75€

Sunny Delight 0,75€

DanUp / Bio Activia / Corpos Danone Yogurt 0,75€

Coca-Cola 0,75€

Guaraná 0,75€
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VENDING MACHINES PRICELIST

Snacks

Bread with butter 0,60€

Bread with ham 0,70€

Bread with cheese 0,70€

Bread with ham and cheese 0,80€

Croissant 0,60€

Croissant with ham 0,80€

Croissant with cheese 0,80€

Croissant with ham and chesse 0,90€

Cookies/Crackers 0,50€

Cookies/Crackers 0,50€

Cookies/Crackers 0,60€

Donuts 0,60€

Chocolate Salame 0,70€

Chocolates 0,80€

Tridents 0,80€

Wake-up call
To set a wake-up call from your room phone, press 81 and the desired time 
(e.g., 810730 if you wish a call at 7:30 a.m.).

Water
Our	water	supply	is	drinkable	but	we	recommend	our	guests	to	use	filtered	/	
bottled water.
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24H Reception
In our Hotel, the Reception team operates 24h a day, 7 days a week, 
ensuring that you’ll always have someone to welcome you. When you arrive 
you will be asked to complete all the registration procedures, including 
payment. Once this is done you will no longer have to worry about anything, 
you can enjoy your stay and leave the Hotel when you want without any 
unnecessary delays. 

Please contact the Reception for any internal or external services you may 
require. Phone extension: 9

Security
Thinking of your safety and protection, Moov Hotel - Porto Centro has the 
most	modern	communications	system	and	fire	detection.	We	would	like	you	
to	take	a	few	minutes	to	read	the	information	about	fires	and	security.	We	
recommend reading the information on emergency procedures, located on the 
back door of your room.

For more informations, please contact the Reception.

If you have just arrived
- Identify emergency exits.

- Identify the alarms and extinguishers nearest to your room.

- Always know the code of your room.

- Please respect “no smoking” signs.
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In case of fire
- Stay calm.

- Contact the Reception.

-	Close	the	doors	to	prevent	any	fire	from	spreading.

- If there is smoke in the room, stay as close as possible of the ground.

-	Move	to	the	nearest	emergency	stairs	and	close	the	fire	door.

- Approach the exit, stay below the smoke level and exit the building.

- Do not use the elevators.

- Stay calm.

If you are locked in your room
- Stay calm.

- Call reception by pressing 9 on the telephone.

- Turn off the climatisation.

- Fill the sink with water.

- Cover the joints of doors and air vents with wet towels.

- Remove the window curtains.

- Have water prepared to moisten the towels again.
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Safety measures for evacuation
In case of need for evacuation, please observe the following instructions:

- Stay calm.

- With the back of your hand, check the temperature before opening the door.

- If the hall has no smoke you can come out.

- Do not waste time with the collection of your luggage.

- Leave your room and shut the door.

- Use the nearest emergency stairs if they have no smoke.

- Do not use elevators.

- Follow the instructions given by the Hotel. We will provide you with 
 a meeting point. Please follow strictly by the instructions given to you.
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Safety Tips
1.  Do not open the door of your room without checking who is knocking 
  on the door.

2.  If you return to the Hotel late at night, look around before entering.

3.  Close the door whenever you are in your room or you leave it 
	 	 (even	if	only	briefly).

4.  Do not show your room code in public places, or leave it on restaurant  
  tables or other places where it can easily be stolen.

5.  Do not call attention displaying large amounts of cash or valuable jewelry.

6.		 You	must	not	invite	strangers	back	to	your	room	or	give	them	your 
  room number.

7.  Please do not leave valuables in your room or Breakfast room.   
  Protect your belongings by keeping them locked in your luggage and out  
  of sight. The Hotel has a safe deposit at the Reception for personal   
  valuables without charging any cost. The Hotel accepts no responsibility  
  for items that were not handed in for safekeeping.

8.  Do not leave valuables in your car.

9.  If you detect any suspicious movement, please inform the Hotel.

10. Guests are not allowed to enter the rooms without a valid code. 
	 	 Each	guest	will	be	required	identification	when	requesting	a	new	code.		
  Please let us know as quickly as possible if you lose your room code.



Plano de Contingência 
COVID-19

Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19)
Procedimentos de prevenção, controlo 

e vigilância no HOTEL MOOV
PI: 001_HR/CEM - 2020



Este documento, visa estruturar e tecer internamente um plano de 
contingência atento a possíveis casos suspeitos de Coronavírus. 
Este Plano de Contingência é de acompanhamento obrigatório. Todas estas 
medidas deverão ser executadas ao ínfimo pormenor e todo e qualquer 
sintoma deverá ser considerado real até prova em contrário. 
As medidas enquadram-se no Plano de Emergência de Saúde Pública 
Internacional declarada pela OMS, na sequência da epidemia por um novo 
coronavírus. Este Plano de Contingência pode ser atualizado a qualquer 
momento, tendo em conta a evolução do quadro epidemiológico da 
COVID-19. Todas as ocorrências não previstas neste Plano de Contingência 
deverão ser avaliadas caso a caso. 

1. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO
A definição que se apresenta é formulada na informação disponível, à data, 
no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis 
(ECDC), e deve ser adotada no hotel Moov.

Critérios Clínicos: Infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade 
respiratória) requerendo ou não hospitalização

2. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO
Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:
• Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);
• Pelo contacto direto com secreções infeciosas;
• Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 
1 mícron).
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O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é baseado no 
conhecimento subtraído nos primeiros casos de COVID-19 e sobre outros 
coronavírus do mesmo subgénero anteriormente estudados.
A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta 
ocorre durante uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através 
da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa 
infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na 
boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas.
O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus 
e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz 
ou olhos), pode de igual forma conduzir à transmissão da infeção.

NOTA: até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta 
infeção.

3. IDENTIFICAÇÃO DOS EFEITOS QUE 
A INFEÇÃO DO(S) COLABORADOR(ES) 
POR SARS-COV-2 PODE CAUSAR NO 
HOTEL MOOV.
Neste contexto é importante avaliar:
• As atividades desenvolvidas pelo Hotel Moov que são imprescindíveis de 
dar continuidade (que não podem parar) e aquelas que se poderão no futuro 
reduzir ou encerrar/fechar/desativar.
• Os recursos essenciais (matérias-primas, fornecedores, prestadores de 
serviços e logística) que são necessários manter em funcionamento para o 
hotel para satisfazer as necessidades básicas dos clientes.
• Os colaboradores que, pelas suas atividades e/ou tarefas, poderão ter um 
maior risco de infeção por SARS-CoV-2 - ex. colaboradores que realizam 
atividades de atendimento ao público 



4. COLABORADORES QUE TENHAM 
ESTADO AUSENTES DO PAÍS EM 
FÉRIAS OU EM TRABALHO:
Os colaboradores que pensem em viajar de férias para destinos fora de 
Portugal devem obrigatoriamente comunicar à Direção, de forma a poder-se 
em conjunto minimizar questões que possam surgir posteriormente.

Aos colaboradores que regressem de uma área com transmissão comunitária 
ativa do novo coronavírus, como o Norte de Itália, China, Coreia do Sul, 
Singapura, Japão, Irão ou Espanha e seguindo orientações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), devem de imediato iniciar o período de quarentena 
e contatar o SNS24 (808 24 24 24). 

Medidas preventivas a executar nos próximos 14 dias seguintes à chegada:

• O colaborador e colegas deverão estar atentos ao aparecimento de febre, 
tosse ou dificuldade respiratória;
• O colaborador deverá medir a temperatura corporal duas vezes por dia e 
registar os valores;
• O colaborador deverá verificar se alguma das pessoas com quem convive 
de perto, desenvolvem sintomas tais como febre, tosse ou dificuldade 
respiratória;
• Caso sejam detetados alguns dos sintomas referidos (no próprio ou nos 
seus conviventes), não se deve deslocar de imediato aos serviços de saúde;
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O Colaborador deve imediatamente:

• Telefonar para o SNS24 (808 24 24 24);
• Seguir as orientações do SNS24;
• Reportar de imediato ao seu Supervisor no hotel;

Recomendações aos colaboradores:

• O colaborador deve lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, 
esfregando-as bem durante 40 a 60 segundos;
• O colaborador deve reforçar a lavagem das mãos antes e após a preparação 
de alimentos ou as refeições, após o uso da casa de banho e sempre que as 
mãos estejam sujas com água e sabão ou com uma solução alcoólica;
• O colaborador caso necessite deve usar lenços de papel (de utilização 
única) para se assoar e deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as 
mãos de seguida;
• O colaborador deve tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e 
não para as mãos;
• O colaborador deve evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos 
sujas ou contaminadas com secreções respiratórias;
• O colaborador deve evitar permanecer em locais fechados e muitos 
frequentados nos 14 dias após o regresso;
• O colaborador deve evitar contacto físico com outras pessoas durante 14 
dias após o regresso.



5. PREPARAÇÃO PARA FAZER FACE A 
UM POSSÍVEL CASO DE INFEÇÃO POR 
SARS-COV-2 DE COLABORADOR(ES)
Estabelecer de imediato uma área de “isolamento” e o(s) circuito(s) até à 
mesma
• O gabinete de Isolamento para colaboradores que venham a necessitar é 
atribuído o quarto #013, situado no Rés-do-Chão do Hotel Moov.
• Ter em atenção que após o colaborador ser isolado no gabinete só um 
número restrito de pessoas devem ter contato com o mesmo.

O objetivo é impedir que outros colaboradores possam ser expostos e 
infetados. Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença 
transmissível. 

Qualquer colaborador que mostre evidências de sinais e sintomas e ligação 
epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito, critérios 
referidos anteriormente, deve permitir um distanciamento social deste, 
relativamente aos restantes colaboradores.

Esta área de isolamento está equipada com: telefone; cadeira ou marquesa 
(para descanso e conforto do colaborador, enquanto aguarda a validação de 
caso e o eventual transporte pelo INEM); kit com água e alguns alimentos 
não perecíveis; contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de 
plástico); solução antisséptica de base alcoólica - SABA (disponível no interior 
e à entrada desta área); toalhetes de papel; máscara(s) cirúrgica(s); luvas 
descartáveis; termómetro. Nesta área, ou próxima desta, deve existir uma 
instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com doseador de 
sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do colaborador com 
Sintomas/Caso Suspeito.
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Nestes casos, é obrigatório designar responsável para registar todo o 
Processo, bem como listar contatos com o caso suspeito. Esta decisão será 
tomada mediante os colaboradores ao serviço. 

6. ADQUIRIR E DISPONIBILIZAR 
EQUIPAMENTOS E PRODUTOS
• Solução antisséptica de base alcoólica (SABA) e disponibilizar a mesma em 
sítios estratégicos conjuntamente com informação sobre os procedimentos de 
higienização das mãos;
• Máscaras cirúrgicas para utilização do colaborador com sintomas (caso 
suspeito);
• Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis, a utilizar, enquanto medida de 
precaução, pelos colaboradores que prestam assistência ao colaborador com 
sintomas (caso suspeito);
• Equipamentos de limpeza, de uso único, que devem ser eliminados ou 
descartados após utilização. Quando a utilização única não for possível, deve 
estar prevista a limpeza e desinfeção após a sua utilização (ex. baldes e 
cabos), assim como a possibilidade do seu uso exclusivo na situação em que 
existe um Caso confirmado no hotel Moov.
• Não deve ser utilizado equipamento de ar comprimido na limpeza, pelo risco 
de recirculação de aerossóis;
• Produtos de higiene e limpeza. O planeamento da higienização e limpeza 
deve ser relativo aos revestimentos, aos equipamentos e utensílios, assim 
como aos objetos e superfícies que são mais manuseadas (ex. corrimãos, 
maçanetas de portas, botões de elevador). A limpeza e desinfeção das 
superfícies deve ser realizada com detergente desengordurante, seguido de 
desinfetante.



7. DILIGÊNCIAS A EFETUAR NA 
PRESENÇA DE COLABORADOR(ES) 
SUSPEITO DE INFEÇÃO POR SARS-
COV- 2 NO HOTEL MOOV

• Deve-se acionar o Plano de Contingência do para COVID-19;
• Confirmar a efetiva implementação dos procedimentos específicos 
estabelecidos no Plano de Contingência;
• Procurar manter atualizada a informação sobre COVID-19, de acordo com 
o disponibilizado pela Direção-Geral da Saúde, Autoridade de Saúde Local e 
meios de comunicação oficiais.

8. PROCEDIMENTOS NUM CASO 
SUSPEITO
Qualquer colaborador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação 
epidemiológica, ou que identifique um colaborador no hotel Moov com 
critérios compatíveis com a definição de caso suspeito, informa a Supervisão 
direta (preferencialmente por via telefónica) e dirige-se para a área de 
“isolamento” (#013), definida no Plano de Contingência.

A Supervisão direta irá contactar, de imediato, a Direção pelas vias 
estabelecidas (Telefonicamente será o mais seguro nesta situação).

A Supervisão direta, tem impreterivelmente que assegurar que seja prestada, 
a assistência adequada ao colaborador até à área de “isolamento”. Sempre 
que possível deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro) 
do doente.
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O(s) Colaborador(es) que acompanha(m)/presta(m) assistência ao 
colaborador com sintomas, deve(m) colocar, momentos antes de se iniciar 
esta assistência, uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para além do 
cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) quanto à 
higiene das mãos, após contacto com o colaborador doente.
Já na área de isolamento o colaborador (caso suspeito de COVID-19) 
contacta o SNS 24 (808 24 24 24).

O Colaborador tem de utilizar uma máscara cirúrgica, se a sua condição 
clínica o permitir. A máscara deverá ser colocada pelo próprio colaborador.

Deve verificar de imediato:
• Se a máscara se encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da máscara 
à face, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais 
da face.
• Sempre que a máscara estiver húmida, o trabalhador deve substituí-la por 
outra.

9. NA SITUAÇÃO DE CASO SUSPEITO 
VALIDADO
• O colaborador doente deverá permanecer na área de “isolamento” (com 
máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até à 
chegada da equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), 
ativada pela DGS, que assegura o transporte para o Hospital de referência, 
onde serão colhidas as amostras biológicas para testes laboratoriais (Unidade 
de Infeciologia do Hospital de Curry Cabral).
• O acesso dos outros colaboradores à área de “isolamento” fica interditado 
(exceto aos colaboradores designados para prestar assistência) por questões 
de segurança.



• A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, 
que por sua vez informa a Autoridade de Saúde Local.
• A Autoridade de Saúde Local informa o empregador dos resultados dos 
testes laboratoriais e:

Se o Caso for negativo, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados 
os procedimentos habituais do hotel Moov, incluindo de limpeza e desinfeção. 
Nesta situação são desativadas as medidas do Plano de Contingência da 
empresa;

Se o Caso for confirmado, a área de “isolamento” deve ficar interditada até 
à validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade 
de Saúde Local. Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de 
Saúde.

Na situação de Caso confirmado o hotel Moov deve de imediato:

• Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de 
“isolamento”;
• Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies 
frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com 
maior probabilidade de estarem contaminadas. Dar especial atenção à limpeza 
e desinfeção do posto de trabalho do doente confirmado (incluindo materiais 
e equipamentos utilizados por este);
• Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico que, após 
ser, deve ser segregado e enviado para operador licenciado para a gestão de 
resíduos hospitalares com risco biológico.
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10. SUSPEITA DE INFEÇÃO EM 
CLIENTES
Quando alertados para esta situação, deve o colaborador que recebeu a 
informação iniciar todos os procedimentos exatamente iguais aos referidos 
anteriormente, com a exceção da área de Isolamento.
No caso de o suspeito de infeção ser um cliente dever-se-á isolar o cliente 
no quarto onde estiver instalado e criar a área de contenção no IMEDIATO.

Medidas a serem obrigatoriamente executadas:

Direção
• Garantir que todos os departamentos recebam os procedimentos 
necessários adequadamente;
• Comunicar imediatamente qualquer caso suspeito à autoridade de saúde
• Desinfetar as mãos após cada interação com o hóspede;
• Desinfetar o monitor do computador, teclado, rato e Telefone;
• Desinfetar maçanetas, puxadores, secretárias de trabalho;
• Avaliar e planear possíveis interrupções nos negócios.

Assistente Direção / Front Office
• Desinfetar as mãos após cada interação com o hóspede;
• Desinfetar o monitor do computador, teclado, rato e Telefone;
• Desinfetar o monitor do portátil; teclado, rato e Telefone;
• Desinfetar maçanetas, puxadores, grades e secretárias de trabalho.



Copa
• Desinfetar maçanetas, puxadores;
• Desinfetar todos os talheres;
• Desinfetar todos os utensílios de vidro;
• Desinfetar os utensílios de serviço fornecidos em buffets;
• Desinfetar recipientes de bebidas;
• Desinfetar menus, acessórios de mesa;
• Desinfetar recipientes de sal / pimenta;
• Desinfetar garrafas de molhos;
• Desinfetar estações de café.
• Desinfetar maçanetas, puxadores;
• Desinfetar bancadas, mesas;
• Desinfetar cadeiras, bancos, cadeiras altas;
• Desinfetar os recipientes de armazenamento de alimentos
• Desinfetar máquinas de gelo.
• Desinfetar frigoríficos.

HK Governanta
• Desinfetar maçanetas, puxadores;
• Supervisionar a desinfeção efetuada pelas empregadas de andares.

Empregadas de Andares
• Desinfetar maçanetas, puxadores;
• Desinfetar elevadores, botões de chamada;

Desinfetar a recepção 
• Desinfetar utensílios de escrita
• Desinfetar: teclados, ratos e telas sensíveis ao toque;
• Desinfetar maçanetas de portas de wc., superfícies de balcão, dispensadores 
de sabão;
• Desinfetar móveis;
• Desinfetar telefones; 
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• Desinfetar dispensadores, torneiras e dispensadores de toalhas, alças de 
balde do lixo;
• Desinfetar corredores dos hóspedes;
• Desinfetar máquinas de venda automática;
• Desinfetar portas do back office
• Desinfetar carrinhos de limpeza.

Andares (Estes procedimentos têm carácter obrigatório)
• Desinfetar nas áreas dos quartos;
• Desinfetar o elevador do andar de hóspedes, botões de chamada do 
elevador, telefone do ofício;
• Desinfetar o corredor de hóspedes;
• Desinfetar os carros de limpeza;

Obrigatório: Atenção adicional tem de ser dada às superfícies que são 
diretamente tocadas pelos hóspedes
• Maçanetas, trincos, puxadores;
• Mesa, cadeira;
• Puxadores; 
• Comandos TV;
• Controles de luz e Climatização;
• Telefone;
• Superfícies de W.C.;
• Aparelhos elétricos, talheres, copos;
• Cuidado com cortantes, sangue ou fluidos corporais

Desinfetar a refeitório e balneários



Contingency Plan 
COVID-19

SARS-CoV-2 Infection (COVID-19)
Prevention, control and monitoring 

procedures at HOTEL MOOV 
PI: 001_HR/CEM - 2020



This document intends to outline an internal contingency plan regarding cases 
of suspected infection by the Coronavirus. 
It is mandatory to follow this Contingency Plan. All measures must be carried 
out to the smallest detail and all symptoms must be considered real until 
proven otherwise. 
These measures are in line with the Strategic Preparedness and Response 
Plan issued by the WHO following the epidemic by a new coronavirus. This 
Contingency Plan will be updated at any time, should the evolution of the 
COVID-19 pandemic require to do so. All occurrences not addressed in this 
Contingency Plan must be assessed on a case-by-case basis.  

1. DEFINITION OF SUSPECTED CASE
The definition of “suspected case” was constructed based on the information 
available at the time, at the European Center for Disease Prevention and 
Control (ECDC), and must be implemented at Hotel Moov.

Clinical criteria: Acute respiratory infection (either fever, cough or breathing 
difficulty) requiring or not hospitalization

2. TRANSMISSION OF THE VIRUS
It is considered that COVID-19 can be transmitted:
• By respiratory droplets (particles larger than 5 microns);
• By direct contact with infectious secretions;
• By aerosols produced by therapeutic procedures (less than 1 micron).
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The current knowledge about the transmission of SARS-CoV-2 is based 
on the knowledge acquired in the first cases of COVID-19 and with other 
coronaviruses of the same subgenus, previously studied.

Person-to-person transmission has been confirmed and is thought to occur 
during close exposure to a person with COVID-19. The transmission can 
occur through the spread of respiratory droplets produced when an infected 
person coughs, sneezes, or speaks, which can be inhaled or land in the 
mouth, nose, or eyes of people nearby. 

The contact of our hands with a surface or object infected with the new 
coronavirus and, consequently, the contact with oral, nasal, or ocular mucous 
membranes (mouth, nose, or eyes), can lead to the transmission of the 
infection as well.

NOTE: to date, there is no vaccine or specific treatment for this infection.

3. DESCRIPTION OF THE EFFECTS 
CAUSED BY THE INFECTION OF AN 
EMPLOYEE WITH SARS-COV-2 AT 
HOTEL MOOV.
In this context it is important to consider:
• The essential activities executed by Hotel Moov, which cannot be stoped, 
and those that may be reduced or closed/ceased/deactivated in the future.
• The essential resources (raw materials, suppliers, service providers, and 
logistics) that are essential to allow the hotel to satisfy the basic needs of 
guests.
• Employees who, due to their activities and/or tasks, may have a higher risk 
of infection by SARS-CoV-2 - i.e. employees who perform customer service 
activities.



4. EMPLOYEES WHO HAVE BEEN 
AWAY FROM THE COUNTRY ON 
VACATION OR WORK:
Employees who are thinking of traveling, on holidays, to destinations outside 
of Portugal must inform Management so that together they may solve any 
issues that may arise later.

Employees returning from an area with active community transmission of the 
new coronavirus, such as Northern Italy, China, South Korea, Singapore, Japan, 
Iran or Spain, and following guidelines from the World Health Organization 
(WHO), should immediately start a quarantine period and contact SNS24 
(808 24 24 24).

Preventive measures to be carried out in the next 14 days following the 
arrival:

• The employee and colleagues must pay attention to the appearance of 
fever, cough or difficulty to breathe;
• The employee must check the body temperature twice a day and write 
down the values;
• The employee should check if any of the people close to him or she has 
developed symptoms such as fever, cough or difficulty to breathe;
• If any of the mentioned symptoms are detected (in the employee or his / 
her family), he should not go to the health services right away;
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The Employee must immediately:

• Call SNS24 (808 24 24 24);
• Follow the guidelines provided by the SNS24;
• Inform immediately his/ her Supervisor at the hotel;

Recommendations to employees:

• The employee must wash their hands frequently, with soap and water, 
scrubbing them well for 40 to 60 seconds;
• The employee must wash his/ her hands, with soap and water or with 
alcoholic solution, before and after food preparation or meal consumption, 
after using the bathroom and whenever the hands are dirty;
• If needed, the employee must use paper tissues (for single use) to clean 
the nose, throw used tissues into a waste bin, and wash hands afterward;
• The employee must cough or sneeze into the arm with the elbow flexed, 
and not into the hands;
• The employee must avoid touching the eyes, nose, and mouth with dirty 
hands or contaminated with respiratory secretions;
• The employee must avoid staying in closed places and with many people 
within 14 days after returning to the country;
• The employee must avoid physical contact with other people for 14 days 
after returning to the country.



5. HOW TO DEAL WITH A SUSPECTED 
CASE OF INFECTION BY SARS-COV-2 
OF AN EMPLOYEE
Establish, immediately, an isolation area and the circuit to reach it.

• The Isolation office for employees who may need it is in room #013, located 
on the Ground Floor of Hotel Moov.
• Bear in mind that after the employee is isolated in the office, only a limited 
number of people should have contact with him.

The goal is to prevent other employees from being exposed and infected, thus 
preventing the spread of transmittable diseases.

Any employee who has any signs or symptoms and a link to an 
epidemiological chain of transmission, as described above in the definition of 
a suspected case, must practice social distancing towards his/ her colleagues

This isolation area is equipped with: telephone; chair or couch (for the 
employee’s rest and comfort, while waiting for the validation of the case and 
eventual transportation by the National Institute of Medical Emergency); kit 
with water and some non-perishable foods; waste container (with a foot-
operated lid and a plastic bag); alcohol-based antiseptic solution (available 
inside and at the entrance of this area); paper towels; surgical mask(s); 
disposable gloves; thermometer. In this area, or close to it, there must 
be a properly equipped sanitary installation, namely with a soap dispenser 
and paper towels, for the exclusive use of the employee with Symptoms / 
Suspected Case.
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In these cases, it is mandatory to designate a person responsible to register 
the entire Process, as well as list all contacts with the suspected case. This 
person will be chosen amongst the employees at the hotel at the time.

6. ACQUISITION AND AVAILABILITY OF 
EQUIPMENT AND PRODUCTS
• Alcohol-based antiseptic solution available at strategic locations together 
with information on hand hygiene procedures;
• Surgical masks for the usage of the employee with symptoms (suspected 
case);
• Surgical masks and disposable gloves, for the usage, as a precautionary 
measure, by the employees chosen to assist the colleague with symptoms 
(suspected case);
• Cleaning equipment, for single-use, to be disposed of or discarded after 
use. When the usage of disposable equipment is not possible, cleaning and 
disinfection should be provided after use (i.e. buckets, handles, etc.), as well 
as the possibility of its exclusive use for this situation of a confirmed Case at 
Hotel Moov.
• Compressed air equipment should not be used for cleaning, due to the risk 
of aerosol recirculation;
• Hygiene and cleaning products. The planning of sanitation and cleaning 
should consider the covers, equipment, and tools, as well as objects and 
surfaces that are handled more frequently (i.e. handrails, door handles, 
elevator buttons). The surfaces must be cleaned with a degreasing detergent, 
followed by sanitation with a disinfectant.



7. STEPS TO BE TAKEN IN THE 
PRESENCE OF AN EMPLOYEE 
SUSPECTED OF BEING INFECTED WITH 
SARS-COV-2 AT HOTEL MOOV

• The Contingency Plan for COVID-19 must be activated;
• Ensure the effective implementation of the procedures established in the 
Contingency Plan;
• Endeavor to keep the information on COVID-19 up to date, according 
to the information provided by the National Health Authority, Local Health 
Authority, and official media.

8. PROCEDURES IN A SUSPECTED 
CASE
Any employee who has any signs or symptoms and a link to an 
epidemiological chain of transmission, or who identifies an employee at Hotel 
Moov with the criteria compatible with the definition of a suspected case, has 
to inform the Direct Supervision (preferably by telephone) and goes to the 
Isolation office (#013), defined in the Contingency Plan.

Direct Supervision will immediately contact the Management via the 
established channels (Telephone will be the safest way in this situation).

Direct supervision must ensure the employee receives adequate assistance 
ion the way to the isolation area. Whenever possible, must ensure the safety 
distance (greater than 1 meter) from the patient.
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The Employee who accompanies/assists the employee with symptoms must 
put, right before starting the assistance, a surgical mask and disposable 
gloves, in addition to complying with the basic infection control precautions 
for hand hygiene after contact with the sick employee. 

When inside the isolation area, the employee suspected of infection by 
COVID-19, must contact SNS 24 (808 24 24 24).
The Employee must wear a surgical mask if his / her clinical condition allows 
it. The mask must be put on by the employee himself.

You should immediately check:

• If the mask is properly fitted (i.e.: adjustment of the mask to the face, to 
allow complete occlusion of the nose, mouth, and lateral areas of the face.
• Whenever the mask is damp, the employee must replace it with a new one.

9. IN THE CASE OF A VALIDATED 
SUSPECTED CASE:
• The sick employee must remain in the “isolation” area (with a surgical mask, 
as long as their clinical condition allows it), until the arrival of the team 
from the National Institute of Medical Emergency (INEM), activated by the 
National Health Authority, which ensures transportation to the Hospital, where 
biological samples will be collected for laboratory tests (Infectious Unit of 
Hospital de Curry Cabral).
• Access by other employees to the “isolation” area is prohibited (except for 
employees assigned to assist the patient) for security reasons. 



• The National Health Authority will inform the Regional Health Authority of 
the laboratory test results, which in turn informs the Local Health Authority.
• The Local Health Authority informs the employer of the results of laboratory 
tests and:

If the case is negative, it is considered closed for COVID-19, and Hotel Moov 
will implement the usual procedures, including cleaning and sanitation. In this 
situation, the measures in the company’s Contingency Plan are deactivated;

If the case is confirmed, the “isolation” area must be closed until 
decontamination (cleaning and disinfection) is validated by the Local Health 
Authority. This ban can only be lifted by the Health Authority.

Should the case be confirmed, the Hotel Moov must immediately:

• Provide for cleaning and disinfection (decontamination) of the “isolation” 
area;
• Reinforce cleaning and disinfection, especially on surfaces handled frequently 
by the confirmed patient, which are more likely to be contaminated. Pay 
special attention to cleaning and disinfecting the confirmed patient’s 
workplace (including materials and equipment used by the patient);
• Store the Confirmed Case residues in a plastic bag that must be separated 
and sent to a licensed operator for the management of hospital waste with 
biological risk.
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10. SUSPECTED INFECTION IN A GUEST
When alerted to this situation, the employee who receives the information 
must initiate all procedures as those previously mentioned, except for the 
Isolation area.
If the suspicion of infection is in a guest, he should isolate himself in the 
room he is staying and create a containment area IMMEDIATELY.

Mandatory measures to be carried out:

Management
• Ensure all departments are properly informed of the necessary procedures;
• Immediately report any suspected case to the health authority
• Sanitize hands after each interaction with the guest;
• Sanitize the computer monitor, keyboard, mouse and telephone;
• Sanitize knobs, handles, work desks;
• Assess and plan for possible business interruptions.

Assistant Manager/ Front Office
• Sanitize hands after each interaction with the guest;
• Sanitize the computer monitor, keyboard, mouse and telephone;
• Sanitize the laptop monitor; keyboard, mouse, and telephone;
• Sanitize knobs, handles, grids, and work desks.



Pantry
• Sanitize knobs and handles;
• Sanitize all cutlery;
• Sanitize all glass utensils;
• Sanitize the serving utensils provided in the buffet;
• Sanitize beverage containers;
• Sanitize menus, table accessories;
• Sanitize salt/pepper containers;
• Sanitize sauce bottles;
• Sanitize the coffee machine area.
• Sanitize knobs and handles;
• Sanitize countertops, tables;
• Sanitize chairs, benches, high chairs;
• Sanitize food storage containers
• Sanitize ice machines.
• Sanitize refrigerators.

 Housekeeper
• Sanitize knobs, handles;
• Supervise the sanitation carried out by the floor maids.

Floor Maids
• Sanitize knobs, handles;
• Sanitize elevators, call buttons;

Sanitize the reception
• Sanitize all writing utensils
• Sanitize: keyboards, mice and touch screens;
• Sanitize toilet door handles, counter surfaces, soap dispensers;
• Sanitize furniture;
• Sanitize phones;
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• Sanitize dispensers, taps, and paper towel dispensers, trash bucket handles;
• Sanitize guest corridors;
• Sanitize vending machines;
• Sanitize the door to the back office
• Sanitize cleaning carts.

Floors (These procedures are mandatory)
• Sanitation in the bedroom areas;
• Sanitize the guest elevator, elevator call buttons, office telephone;
• Sanitize the guest corridors;
• Sanitize the cleaning carts;

Mandatory: Additional attention must be given to surfaces that are directly 
touched by guests
• Knobs, latches, handles;
• Table, chair;
• Handles 
• TV remote;
• Light and Climatization controls;
• Telephone;
• All surfaces in the bathroom;
• Electric appliances, cutlery, glasses;
• Beware of sharp objects, blood or bodily fluids

Sanitize the cafeteria and changing rooms
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