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1. ENQUADRAMENTO  

 
A situação epidemiológica que se verifica em Portugal em resultado da pandemia da doença COVID -19 

tem justificado a adoção de várias medidas com o intuito de prevenção, contenção e mitigação da 

transmissão da infeção. À data, a realidade vivida em Portugal justifica a adoção de medidas mais 

restritivas do que aquelas que têm vindo a ser tomadas nas semanas que antecedem, pelo facto de se 

verificar um crescimento de novos casos diários de contágio da doença. 

Entre as várias medidas adotadas através Resolução do Conselho de Ministros nº 70 A/2020, de 11 de 

setembro, o Governo veio renovar as medidas excecionais e específicas aplicáveis, designadamente, às 

atividades dos estabelecimentos de comércio a retalho, de prestação de serviços, estabelecimentos de 

restauração e ao acesso a serviços e edifícios públicos, assim como as restantes medidas adicionais e de 

exceção indispensáveis à interrupção das cadeias de transmissão da doença COVID -19. 

Neste contexto, o presente Plano contempla as medidas a implementar no Mercado Municipal e 

promover a sensibilização da população com informação, de forma a contribuir para a segurança dos 

cidadãos e tranquilidade de toda a comunidade face à expressão da atual situação. 

 
2. OBJETIVO E ÂMBITO DE ATUAÇÃO 

O presente Plano constitui um instrumento de orientação para a gestão de meios e ações de prevenção e 

de resposta ao aparecimento de casos suspeitos de infeção, nomeadamente: 

• Preparar a resposta operacional para minimizar as condições de propagação da infeção COVID-19 e 

reduzir os riscos de contaminação, seguindo as indicações e recomendações das autoridades nacionais de 

saúde; 

• Adotar procedimentos de forma a conter a propagação da doença junto dos feirantes, comerciantes, 

colaboradores, clientes e trabalhadores do Município; 

• Definir a estrutura de decisão, coordenação, monitorização e divulgação de informação; 

O local de atuação refere-se ao mercado do Município de Soure gerido pelo Município onde se 

desenvolvem atividades de comércio a retalho e prestação de serviços. Tratam de um espaço tendente à 

aglomeração de um elevado número de pessoas, quer pela forma como se encontram distribuídos e 

atribuídos os espaços de venda, quer presença e circulação dos consumidores q u e  i m p l i c a  

frequentemente o contacto direto entre esses grupos, o que torna este espaço de especial 

vulnerabilidade face à atual situação epidemiológica. 
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Neste contexto identificam-se os seguintes intervenientes: 

 Comerciantes; 

 Clientes; 

 Colaboradores do Município de Soure  

Este plano aplica-se a todos os comerciantes, clientes e colaboradores do Município de Soure que 

interagem direta ou indiretamente no recinto do mercado sob gestão da Câmara Municipal. No âmbito do 

presente Plano, cada interveniente atuará perante a situação identificada, em conformidade com as 

funções que lhes estão cometidas. A implementação de medidas extraordinárias de contingência e 

mitigação dos efeitos do COVID-19 por este Município, no recinto do mercado, terá em consideração 

a melhor informação disponível, as recomendações emanadas ao momento pelas autoridades de 

saúde e do Governo e a atuação por parte de todos os intervenientes. 

 

3. COORDENAÇÃO DO PLANO  

De forma a garantir a continuidade do mercado em funcionamento, é imprescindível concertar ações e 

promover a partilha de informação entre os intervenientes. Neste sentido, estabelece-se que o 

presente Plano ficará sob Direção do Presidente da Câmara Municipal de Soure, coadjuvado por uma 

Equipa de Coordenação constituída pelo Vice-Presidente da Câmara de Soure, pelo Chefe de Divisão de 

Gestão Urbanística, Planeamento e Desenvolvimento e pelo Veterinário Municipal. 

Esta equipa é responsável por: 

a. Acompanhar a evolução da situação; 

b. Elaborar e divulgar relatórios de situação; 

c. Promover a disponibilização do Plano no sítio do Município na internet; 

d. Realizar alterações ao Plano de Contingência. 

A equipa, de coordenação técnica é responsável por monitorizar a aplicação das regras de 

contingência do mercado municipal, centralizar a informação, elaborar relatórios e reportar os dados, 

bem como sugerir alterações ao Plano, sempre que se justifique. A articulação com a Direção Geral da 

Saúde será garantida pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, que assegurará ainda a divulgação de 

informação considerada pertinente ao Diretor do Plano. 
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• Divulgar o Plano entre todos os intervenientes (comerciantes e seus colaboradores, consumidores e 

funcionários); 

• Gerir o processo de comunicação interna e externa em consonância com as Autoridades de Saúde; 

• Realizar alterações ao Plano de Contingência, caso se verifiquem alterações das orientações da Direção 

Geral da Saúde ou por imposição legislativa. 

4. ATIVAÇÃO DO PLANO 

O Plano é ativado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Diretor do Plano, com o apoio técnico da 

Equipa de Coordenação, atendendo a uma das seguintes situações: 

a. Orientações emanadas pela DGS; 

b. Na iminência da proliferação generalizada de casos de COVID-19 no concelho; 

c. Surgimento de um caso de contaminação ou suspeita de contaminação COVID-19 no espaço onde se 

realiza o mercado. 

A desativação do Plano de Contingência é da responsabilidade do Diretor do Plano, em articulação com 

a Equipa de Coordenação. 

 

5. CONTEXTO DOENÇA COVID-19 

 Sintomatologia da infeção 

As pessoas infetadas com o novo coronavírus, SARS-CoV-2, podem apresentar sinais e sintomas de 

infeção respiratória aguda como: 

 Febre (≥ 38º); 

 Tosse; 

 Dificuldade respiratória; 

 Perda de Olfato; 

 Dor de garganta; 

 Dores musculares; 

 Dor de cabeça; 

 Náuseas, vómitos e/ou diarreia. 

Em casos mais graves a infeção pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, 

falência renal e de outros órgãos e eventual morte. 
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Transmissão do novo coronavírus 

 A COVID-19 transmite-se pessoa-a-pessoa por contacto próximo com pessoas infetadas pelo SARS-

CoV-2 (transmissão direta), ou através do contacto com superfícies e objetos contaminados (transmissão 

indireta). 

 A transmissão por contacto próximo ocorre principalmente através de gotículas que contêm partículas 

virais que são libertadas pelo nariz ou boca de pessoas infetadas, quando tossem ou espirram, e que 

podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo. 

 As gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa infetada e, desta 

forma, infetar outras pessoas quando tocam com as mãos nestes objetos ou superfícies, tocando depois 

nos seus olhos, nariz ou boca. 

 Existem também evidências sugerindo que a transmissão pode ocorrer de uma pessoa infetada cerca 

de dois dias antes de manifestar sintomas. 

 

 

6. PROCEDIMENTO EM CASO SUSPEITO 
 
Face ao aparecimento de um caso suspeito de infeção por COVID-19, durante a realização do mercado, 

devem ser tomadas as seguintes diligências: 

• Providenciar a entrega de um Kit de proteção individual com máscara cirúrgica, luvas descartáveis; 

• Encaminhar o caso suspeito para uma área de “isolamento” a qual deverá possuir uma cadeira, um KIT 

com água e alguns alimentos não perecíveis, solução antisséptica de base alcoólica e termómetro; 

• A área de “isolamento” deverá estar próxima de instalação sanitária equipada com dispensadores de 

sabão e toalhetes de papel de utilização individual; 

• A pessoa suspeita de ter contraído o vírus, deverá contactar o Serviço Nacional de Saúde, através do 

SNS24 – 808 24 24 24. 

 

Procedimentos a adotar perante a existência de um caso suspeito   

 

 

 

 
CASO 

SUSPEITO 

 

OPERADOR OU 

UTILIZADOR 

INFORMA O 

COLABORADOR 

DA CÂMARA 

MUNICIPAL 

PRESENTE 

NO MERCADO 

 

O CASO 

SUSPEITO 

CONTACTA A 

LINHA DE 

SAÚDE24 E 

SEGUE AS 

ORIENTAÇÕES 

QUE LHE FOREM 

TRANSMITIDAS 

COLABORADOR 

DA CÂMARA 

MUNICIPAL 

ENCAMINHA 

O CASO 

SUPEITO 

PARA A SALA 

DE 

ISOLAMENTO 

O COLABORADOR 

DA CÂMARA 

MUNICIPAL 

INFORMA O 

RESPONSÁVEL 

PELO MERCADO 
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7. AÇÕES A DESENVOLVER PELOS SERVIÇOS 

Este Plano prevê três fases de atuação, com distintos procedimentos: fase de prevenção, fase de 

resposta e fase de recuperação. As ações descritas em cada umas das fases poderão ser alteradas face à 

existência de novas diretivas da Direção Geral da Saúde, do Governo ou de alterações nos cenários de 

propagação da doença provocada pelo COVID -19. 

Fase de Prevenção: 

Esta fase é marcada pelas seguintes ações: 

a. Divulgação do Plano no sítio do Município na Internet. 

b. Divulgação de informação sobre medidas de prevenção a todos os intervenientes; 

c. Reforço de medidas de limpeza nos recintos  do mercado; 

d. Reconhecimento e formação dos recursos humanos necessários para o funcionamento do mercado; 

e. Identificação das tarefas essenciais dos colaboradores do Município; 

f. Identificação de medidas alternativas para assegurar a continuidade das tarefas essenciais; 

g. Nomear os colaboradores com responsabilidade pelo armazenamento e distribuição dos kits de 

proteção individual, em caso de necessidade; 

h. Preparar o espaço no recinto do mercado, onde tal seja possível, com o objetivo de reduzir o risco de 

transmissão, afastando as pessoas da fonte potencial de infeção; 

i. Indicação de um trabalhador designado para acompanhamento ao espaço de isolamento, de eventual 

suspeito de infeção; 

j. Disponibilizar solução de base alcoólicas de desinfeção na entrada e saída dos recintos; 

Fase de Resposta: 

Esta fase é desencadeada pela referenciação de possíveis casos de contágio e compreende as seguintes 

ações: 

a. Reforço da divulgação de informação sobre medidas de prevenção a todos os intervenientes; 

b. Reforço da limpeza dos recintos do mercado; 

c. Garantir a existência de produtos de higiene no recinto do mercado, de modo a reforçar uma boa 
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higienização das mãos; 

d. Garantir a reposição dos kits de proteção individual; 

e. Face ao aparecimento de casos com fundadas suspeitas de infeção por COVID-19 no recinto e 

durante a realização do mercado: 

 

1. Implementar medidas com vista à contenção da disseminação da doença, providenciando 

meios de comunicação com o SNS 24 (808 24 24 24), entrega de um kit de proteção individual e 

encaminhamento para um espaço de isolamento; 

2. Proceder à desinfeção dos locais de permanência de casos suspeitos; 

3. Informar os munícipes sobre a eventual perturbação no funcionamento do mercado; 

4. Emitir relatórios com informação direcionada às autoridades de saúde, dirigentes, demais 

trabalhadores e comunicação social; 

5. Recolher a identificação dos trabalhadores que estiveram em contacto com um caso suspeito de 

infeção. 

Fase de Recuperação: 

Esta fase é ass ina lada  pela cessação do aparecimento de novos casos, pela recuperação clínica dos 

últimos infetados e pelo regresso gradual à normalidade, culminando com a desativação do Plano, sendo 

caracterizada pelas seguintes ações: 

a. Continuação da aplicação de medidas de proteção e limpeza de instalações; 

b. Monitorização permanente da situação, com vista a detetar possíveis ondas subsequentes de 

infeção; 

c. Informação aos munícipes sobre a reativação e normalização do funcionamento do mercado. 

Com a desativação do Plano: 

a. Desativar o espaço de isolamento; 

b. Recolher os kits de proteção individual não utilizados; 

c. Avaliar a eficácia das ações e procedimentos implementados nas diversas fases e elaborar relatório de 

avaliação final; 

d. Desativar as estruturas de coordenação, informação e monitorização. 
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8. PROCEDIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DO MERCADO  

De acordo com as orientações da DGS e da Resolução do Conselho de Ministros nº 70-A/2020, de 11 de 

Setembro, a abertura do funcionamento das feiras e dos mercados fica sujeito ao cumprimento das 

seguintes regras: 

a. A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar regra de ocupação máxima indicativa de 

0,05 pessoas por metro quadrado de área (1 pessoa por cada 20m2); 

b. Manter uma distância mínima de dois metros entre as pessoas; 

c. O atendimento terá de ser efetuado de forma organizada, limitado a um consumidor de cada vez, 

respeitando as regras de higiene e segurança; 

d. Assegurar que as pessoas permanecem no recinto do mercado apenas o tempo estritamente 

necessário à aquisição dos bens; 

e. O Município disponibiliza no espaço reservado ao mercado de produtos alimentares solução 

antissética de base alcoólica: 

f.  No espaço do mercado os comerciantes terão de disponibilizar aos utentes solução antisséptica de 

base alcoólica; 

g. É obrigatório, dentro do recinto do mercado, o uso de máscara pelos comerciantes, seus 

colaboradores, clientes, colaboradores do Município e aconselha-se o uso de máscara a crianças; 

h. É obrigatório, dentro do recinto do mercado, o uso de luvas pelos comerciantes e seus colaboradores; 

i. Os comerciantes devem providenciar, uma barreira física de forma a assegurar um distanciamento 

mínimo de 1 metro entre o cliente e a banca de exposição dos artigos; 

j. Os artigos, principalmente os produtos alimentares, só podem ser manuseados pelos comerciantes e 

seus colaboradores; 

k. Observar todas as regras do SNS e do Governo aplicáveis; 

l. Deve ser promovida a limpeza e desinfeção diárias e periódicas dos espaços, equipamentos, objetos e 

superfícies com os quais haja um contacto intenso; 

m. Deve ser devem promovido o procedimento de desinfeção dos veículos e das mercadorias, ajustado à 

tipologia dos produtos e à organização da circulação. 
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Horário do mercado: 

 -  2ª feira: 7.30h- 13.00h 

- 3ª feira a  Sábado: 7.30h- 12.00h 

Área do mercado: 440 m2 

Total de pessoas: 22 

9. LOGÍSTICA   

Para a implementação deste plano é fundamental o envolvimento e apoio de vários serviços do município, 

nomeadamente: 

Divisão de Gestão Urbanística, Planeamento e Desenvolvimento   

 Afetação de recursos para o cumprimento das regras de higiene e saúde pública previstas no 

Plano; 

 Assegura a limpeza e desinfeção dos espaços onde se realiza o mercado e a feira semanal; 

 Assegura a reposição e reforço de stocks de bens essenciais e indispensáveis ao funcionamento dos 

serviços (produtos de higiene, limpeza, kits de proteção individual, etc.); 

Unidade Administrativa – Financeira – setores de contabilidade e aprovisionamento 

 Disponibiliza recursos financeiros tendentes à reposição e reforço de stocks de bens essenciais e 

indispensáveis ao funcionamento dos serviços (produtos de higiene, limpeza, kits de proteção individual, 

etc.); 

Serviço Municipal de Proteção Civil 

 Garante a monitorização do cumprimento das regras definidas no presente Plano; 

 Articula procedimentos com a DGS caso sejam necessários; 

Veterinário Municipal e Fiscalização Municipal 

 Garante o cumprimento das regras definidas para o bom funcionamento do mercado. 

Força Policial Territorial Competente - Guarda Nacional Republicana) 

 Garante o cumprimento das regras definidas no decurso do funcionamento do mercado. 

10. PLANO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RECINTOS DOS MERCADOS 

Deverá ser estabelecido um plano de higienização, onde deverão constar, entre outras, rubricas como: o 



                               PLANO DE CONTINGÊNCIA   COVID-19 
  

                                                                  Mercado Municipal de Soure  
 

11 
 

que deve ser limpo (zonas, estrutura/equipamento), com o que deve limpar/desinfetar 

(detergente/desinfetante utilizado), quando deve ser limpo (periodicidade de higienização), como deve 

ser limpo (equipamento utilizado na limpeza/desinfeção e instruções de limpeza/desinfeção) e quem 

deve limpar (responsável pela execução da operação). O plano de higienização deverá estar afixado em 

local visível. 

A realização de um registo de higienização permite demonstrar a aplicação do estabelecido no Plano de 

Higienização, devendo nesse registo constar, entre outras, rubricas como: data, com o que limpou 

(detergente/desinfetante utilizado), como limpou (acessórios de limpeza utilizados), quem limpou 

(responsável pela limpeza).  

11. GESTÃO DE RESÍDUOS 

Gestão de resíduos Luvas, máscaras e outros equipamentos de proteção utilizados, mesmo que não 

estejam contaminados, devem ser sempre depositados no contentor de recolha indiferenciada. Não 

devem, em caso algum, ser colocados no ecoponto, pois não são recicláveis.  

Na eventualidade da existência de um caso suspeito que seja conduzido à sala de isolamento, a mesma 

deve no final ser limpa e higienizada da seguinte forma:  

 - Esperar pelo menos 20 minutos depois do caso suspeito sair da área de isolamento e, só depois, iniciar 

os procedimentos de limpeza em segurança;  

 - Usar luvas, máscara, fato e cobre sapatos descartáveis;  

 - Todos os resíduos eventualmente infetados devem ser colocados em sacos de lixo resistentes e 

descartáveis, com enchimento até 2/3 (dois terços) da sua capacidade. Estes, depois de devidamente 

fechados devem ser colocados dentro de um 2º saco, devidamente fechado, e serem depositados no 

contentor de resíduos próprio para lixo contaminado; 

  - Preparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) com concentração original de 5% ou mais de cloro 

livre. A lixívia deve ser diluída na altura de utilizar. A solução diluída deve ser a 0,1%, na proporção de 1 

parte de lixívia para 49 partes iguais de água;  

 - Lavar primeiro as superfícies com água e detergente começando pelas paredes e só depois o chão;  

 - De seguida, espalhar uniformemente uma solução alcoólica ou outras adequadas à superfície em 

questão; 

  - Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos; 

  - De seguida enxaguar as superfícies só com água; 
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12. LISTA DE CONTACTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDADE CARGO  
NOME DO 

RESPONSÁVEL  
TELEMÓVEL  

Câmara Municipal 

Presidente da 
Câmara 

Mário Jorge Nunes 961 540 633 

Vice-Presidente da 
Câmara  

Américo Nogueira 966 832 401 

Veterinário  Dr. Joaquim Soares 966061537 

GNR 
Comandante do 

Posto 
1º Sarg., Rui Manuel 
Aleixo dos Santos Gil 

961 195 215 

Linha de Saúde 24   808 24 24 24 

Autoridade de Saúde Delegado de Saúde Dr. José Aníbal 966 389 765 

Centro de Saúde   239 506 620 
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13. ANEXO I – MAPA COM A DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DO MERCADO 
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14 – ANEXO II – TÉCNICA DE HIGIENE DAS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO 
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15-  ANEXO III - TÉCNICA DE HIGIENE DAS MÃOS COM GEL ALCOÓLICO 
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16-  ANEXO IV– COMO COLOCAR CORRETAMENTE A MÁSCARA CIRÚRGICA 
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O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

OBRIGATÓRIO O 

USO DE MÁSCARA 
Seja um agente de saúde pública 
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17-  ANEXO V – CARTAZ INFORMATIVO SOBRE MEDIDAS GERAIS 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MERCADO MUNICIPAL 

MEDIDAS GERAIS  COVID-19 

      HIGIENE DAS MÃOS      USO DE MÁSCARA       DISTANCIAMENTO SOCIAL 

     

 

 

 

 

SE É COMERCIANTE É OBRIGATORIO: 

 - O uso de máscara 

 - O uso de luvas  

- Assegurar um distanciamento mínimo de 1 metro entre o cliente e a banca 

 - Disponibilizar aos utentes solução antisséptica de base alcoólica 

 

SE É CONSUMIDOR É OBRIGATORIO: 

- O uso de máscara, aconselha-se o uso também em crianças 

- Higiene as mãos à entrada do mercado 

- Manter uma distância mínima de dois metros entre as pessoas 

- Permanecem no recinto do mercado apenas o tempo estritamente necessário 

 

 

2M 
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DESINFETE AQUI 

AS SUAS MÃOS 
Seja um agente de saúde pública 


