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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde a 11 de março de 
2020, obrigou a alterações de hábitos, modos de vida e procedimentos, com o objeti-
vo de conter a propagação do novo coronavírus o SARS-CoV-2, o que levou em Mato-
sinhos por deliberação da Exma. Sra. Presidente da Câmara de 12 de março ao encer-
ramento das atividades económicas entre as quais as feiras de responsabilidade 
municipal, sendo que a 16 de março o executivo da União das Freguesias de S. 
Mamede de Infesta e Senhora da Hora deliberou encerrar a Feira Semanal da Senhora 
da Hora e o Mercado Municipal de São Mamede de Infesta. 
 A 09 de maio iniciou-se a atividade comercial no espaço da feira e no mercado, 
mas em formato de mercado de frescos, sendo que a 06 de junho foi retomado o 
formato de feira/mercado com as devidas adaptações.
 Assim, tendo em vista a reabertura da Feira Semanal da Senhora da Hora e do 
Mercado de São Mamede de Infesta, apresentou-se um Plano de Contingência dando 
cumprimento a todas as regras sanitárias legalmente definidas, nomeadamente o 
artigo 18º, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio.
 Face à evolução do vírus estamos atravessar, tal como, previsto uma 2ª vaga o 
que levou a um Conselho de Ministros extraordinário de 31 de outubro de 2020, saindo 
um comunicado que determinou a proibição da realização de feiras e mercados de 
levante, sendo que a 2 de novembro de 2020 manteve essa proibição salvo autoriza-
ção emitida pelo/a Presidente da Câmara Municipal caso estejam verificadas as con-
dições de segurança e o cumprimento das orientaçãoes definidas pela DGS.
 Neste sentido, tendo em vista a continuidade da Feira Semanal da Senhora da 
Hora e do Mercado de São Mamede de Infesta, apresenta-se o Plano de Contingência, 
devidamente reformulado face à situação atual cumprindo as referidas normas.
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2. OBJETIVO

 

 

 Com a continuidade gradual das atividades económicas e por forma a dar 
resposta à obrigatoriedade de planear uma intervenção eficaz e concertada dessa 
continuidade da atividade que se desenvolve na feira semanal e no mercado de São 
Mamede de Infesta, cuja organização compete à Junta da União das Freguesias de S. 
Mamede de Infesta e Senhora da Hora, elaborou-se o presente Plano de Contingên-
cia, que se apresenta como um instrumento orientador da gestão de meios, ações e 
medidas preventivas e de resposta ao aparecimento de casos suspeitos de infeção 
pelo SARS-CoV-2.
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3. ÂMBITO DA APLICAÇÃO

 

 

 O presente plano de contingência aplica-se à Feira Semanal da Senhora da Hora 
e ao Mercado de São Mamede de Infesta na sua plenitude.
 A elaboração do Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo COVID-19, 
assim como os procedimentos a adotar perante a deteção de casos suspeitos, respei-
tam a legislação em vigor e a documentação de apoio disponibilizada pela DGS, sendo 
que, o documento estará sujeito às alterações necessárias decorrentes de alterações 
dos normativos legais ou das orientações da DGS.
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4. PROCEDIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO

 

 

 De acordo com as orientações da DGS e do Conselho de Ministros Extraordinário 
de 31 de outubro de 2020 o funcionamento da feira e do mercado cumprirá as seguintes 
regras:

• Vedar a feira (o mercado não necessita de vedação) e definir as entradas e saídas 
com controlo de acessos de forma a confirmar que as pessoas estão a cumprir com as 
regras de segurança;

• Manter uma distância mínima de dois metros entre as pessoas;

• Os/as feirantes terão de ter para disponibilização aos/às utentes, solução antissépti-
ca de base alcoólica;

• Os espaços de atendimento devem estar equipados com dispensador de desinfetante;

• É obrigatório, dentro do recinto da feira e do mercado, o uso de máscara pelos/as 
feirantes e consumidores/as, podendo ser complementado com o uso de viseira;

• O atendimento terá de ser efetuado de forma organizada, limitado a 4 consumido-
res/as de cada vez, respeitando as regras de higiene e segurança;

• No ato de pagamentos evitar o uso de dinheiro, privilegiando o pagamento automáti-
co. Os terminais devem ser desinfetados antes e após cada utilização;

• Sensibilizar os/as clientes para que permaneçam no recinto da feira e do mercado o 
tempo estritamente necessário à aquisição dos bens.

• As entras dos feirantes nos recintos terão que ser feitas impreterivelmente até às 
08h00.

• O Controlo de entradas na Feira Semanal está limitado a 800 consumidores e o 
Mercado de São Mamede de Infesta está limitado a 100 consumidores;

• O acesso à Feira Semanal e ao Mercado de São Mamede de Infesta è feito por duas 
entradas e duas saídas;

• Os WC’s apenas podem ser utilizados pelos/as feirantes.

4.1. MEDIDAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO
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• Obrigatoriedade de uso de máscara pelos/as feirantes e consumidores da feira 
semanal e do mercado de São Mamede de Infesta;

• Os/as feirantes devem ter desinfetante nos seus espaços/bancadas/tendas para uso 
próprio e dos/as clientes;

• Os artigos, principalmente os produtos alimentares, só podem ser manuseados 
pelos/as feirantes e seus/uas colaboradores/as. Para que seja possível o/a cliente ma-
nusear estes bens é obrigatório a disponibilização de luvas ou outras formas de prote-
ção das mãos (exemplo: saco plástico);

• Os/as feirantes devem desinfetar as superfícies da zona de venda que usarem, ou 
que estiveram em contactos com os/as clientes;

• Os/as clientes devem respeitar entre si a distância social de segurança (2metros), no 
momento de visita aos stands para fazer as compras;

• O espaço do feirante/a terá de ter obrigatoriamente 2 metros para cada lado dimi-
nuindo a metragem inicialmente atribuida;

• Os/as feirantes devem higienizar as mãos no início e no final de cada atendimento;

• Os/as feirantes devem ter no mínimo duas pessoas por banca, uma apenas manipula 
os produtos e a outra os pagamentos

• Os/as clientes devem evitar tocar em objetos e superfícies sem proteção de mãos;

• O transporte de produtos/mercadorias deve ser efetuado mediante o respeito das 
necessárias regras de higiene e sanitárias definidas pela DGS;

• Os carros que não são usados na venda devem ficar fora do recinto;

• No caso de venda de qualquer produto alimentar devem seguir as regras do HACCP, 
bem como as recomendações previstas na recomendação da DGS nº 023/2020 de 8 
de maio de 2020, para estabelecimento de restauração e bebidas;

• Recolha obrigatória do lixo/desperdícios e colocação em sacos devidamente fecha-
dos junto ao ponto de venda após a desmontagem da banca/tenda.

• As vagas temporárias (feira semanal e mercado de São Mamede de Infesta) não 
serão aceites.

O incumprimento destas regras poderá determinar a proibição da montagem no 
sábado seguinte e sob pena do encerramento da Feira Semanal e do Mercado de 
São Mamede de Infesta.

4.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA A REALIZAÇÃO
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5. EQUIPA DE INTERVENÇÃO

 

 

 O coordenador do plano é responsável por:

• Ativação e desativação do plano;

• Implementação do plano.

 A gestora do plano é responsável por:

• Monitorizar a aplicação das normas constantes no presente plano;

• Informar, através da elaboração de relatórios o coordenador do plano;

• Sempre que se justifique, sugerir eventuais alterações ao plano;

• Desenvolver, manter, implementar, rever e propor alterações ao Plano.

5.1. COORDENADOR DO PLANO 

5.3. GESTOR DO PLANO 

5.2. COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES

5.4. COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES

 A coordenação do plano compete ao Senhor Presidente da Junta da União das 
Freguesias de S. Mamede de Infesta e Senhora da Hora, Dr. Leonardo Fernandes, 
que nas suas faltas e impedimentos será substituído pelo seu substituto legal. 

 O Coordenador do plano nomeou como Gestora do Plano a Tesoureira da 
Junta da União das Freguesias de S. Mamede de Infesta e Senhora da Hora 
Marta Luísa Dias.



5.2. COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES
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5.5. ENCARREGADO DE SEGURANÇA

 O Coordenador do plano nomeou como Encarregado de Segurança o Sr. Henrique 
Rodrigues.

 O Encarregado de segurança é responsável por:

• Acompanhar a estratégia de atuação face ao evoluir da situação;

• Coordenar a atuação global durante a feira;

• Divulgar junto dos feirantes e/ou visitantes informação atualizada;

• Enquadrar casos suspeitos de COVID-19.
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6. FASES DO PLANO

 

 

• Proceder à divulgação do Plano de Contingência;

• Proceder à divulgação e distribuição das regras constantes e essenciais estabele-
cidas neste plano;

• Definir a zona de isolamento;

• Disponibilizar kits de proteção individual para entrega aos intervenientes que apre-
sentem sintomas de contágio de COVID-19, composto por máscara, termómetro e 
luvas;

• Indicar encarregado de segurança, para encaminhar para a zona de isolamento, 
sempre que se constate estar na presença de eventual infetado;

• Fornecer kits de proteção individual aos/às trabalhadores/as da União, composto 
por máscara e viseira (opcional);

• Reforçar as medidas de limpeza nas instalações sanitárias;

• Promover uma limpeza e higienização do recinto da feira semanal e do mercado de 
São Mamede de Infesta;

• De modo a evitar uma concentração excessiva, quer no seu interior, quer à entra-
da, proceder-se-á à gestão dos acessos ao recinto da feira e do mercado com recur-
so a contadores.

6.1. FASE DE PREVENÇÃO

 O presente plano é constituído por três fases:

• 1ª Fase – Fase de Prevenção;
• 2ª Fase – Fase de Alerta;
• 3ª Fase – Fase de Recuperação;

 Cada fase terá uma serie de procedimentos a implementar e que conduzirá à 
subsequente ativação da fase seguinte.
 Qualquer uma destas fases poderá sofrer alterações face a eventuais cenários 
de propagação da Covid-19. A implementação ou comunicação dessas alterações 
serão da responsabilidade do Coordenador do plano por determinação da Junta da 
União das Freguesias de S. Mamede de Infesta e Senhora da Hora.
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6.2. FASE DE ALERTA

6.3. FASE DE RECUPERAÇÃO

• Identificar e encaminhar os/as intervenientes que se suspeite estarem doentes para 
a zona de isolamento, fornecendo-lhes o Kit adequado e se necessário facilitando o 
contacto telefónico com o SNS 24 (808 24 24 24);

• Proceder à desinfeção e limpeza da zona de isolamento;

• Solicitar a presença de força policial em caso de se verificar o não acatamento das 
indicações dadas em matéria de prevenção e confinamento;

• Efetuar o registo do número de casos;

• Comunicar quais os/as trabalhadores/as que estiveram em contacto com algum 
caso positivo;

• Proceder à divulgação de informação sobre medidas de prevenção a todos/as os/as 
intervenientes, nomeadamente alterações ao plano ou outras alterações e procedi-
mentos relevantes.

Esta fase iniciar-se-à quando se verifique que já não existem feirantes ou trabalhado-
res/as infetados/as, no entanto, algumas medidas manter-se-ão até à desativação do 
plano, nomeadamente as medidas de limpeza dos recintos, dos sanitários, a utilização 
de proteção individual, a deteção e monitorização de casos suspeitos e distribuição de 
informação adequada.
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7. DEFINIÇÃO DE LOCAL DE ISOLAMENTO

 

 

 Gabinete paralelo ao da secretaria da Feira Semanal e gabinete de apoio do fun-
cionário do mercado de São Mamede de Infesta . Na entrada deverá estar disponível 
solução anti-séptica de base alcoólica (SABA), com pelo menos 70% de álcool.



A pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde a 11 de março de 2020, 
obrigou a alterações de hábitos, modos de vida e procedimentos, com o objetivo de 
conter a propagação do novo coronavírus o SARS-CoV-2, o que levou em Matosinhos 
por deliberação da Exma. Sra. Presidente da Câmara de 12 de março ao encerra-
mento das atividades económicas entre as quais as feiras de responsabilidade 
municipal, sendo que a 16 de março o executivo da União de Freguesias de S. 
Mamede de Infesta e Senhora da Hora deliberou encerrar ao Feira Semanal da 
Senhora da Hora. 
A 09 de maio inicia-se a atividade comercial no espaço da feira, mas em formato de 
mercado de frescos, sendo que a 06 de junho será retomado o formato de feira com 
as devidas adaptações.
Assim, tendo em vista a reabertura da Feira Semanal da Senhora da Hora, apresen-
ta-se este Plano dando cumprimento a todas regras sanitárias legalmente definidas, 
nomeadamente o artigo 18º, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 
17 de maio.
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8. PROCEDIMENTOS PARA CASOS SUSPEITOS

 

 

 O presente Plano de Contigência define os procedimentos operacionais a 
tomar em caso de suspeita de caso COVID-19 entre funcionários/as, feirantes e/ou 
clientes.

 Atuação perante caso suspeito.

8.1. PROCEDIMENTOS PARA FEIRANTES, COLABORADORES E 
CONSUMIDORES COM SINTOMATOLOGIA



A pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde a 11 de março de 2020, 
obrigou a alterações de hábitos, modos de vida e procedimentos, com o objetivo de 
conter a propagação do novo coronavírus o SARS-CoV-2, o que levou em Matosinhos 
por deliberação da Exma. Sra. Presidente da Câmara de 12 de março ao encerra-
mento das atividades económicas entre as quais as feiras de responsabilidade 
municipal, sendo que a 16 de março o executivo da União de Freguesias de S. 
Mamede de Infesta e Senhora da Hora deliberou encerrar ao Feira Semanal da 
Senhora da Hora. 
A 09 de maio inicia-se a atividade comercial no espaço da feira, mas em formato de 
mercado de frescos, sendo que a 06 de junho será retomado o formato de feira com 
as devidas adaptações.
Assim, tendo em vista a reabertura da Feira Semanal da Senhora da Hora, apresen-
ta-se este Plano dando cumprimento a todas regras sanitárias legalmente definidas, 
nomeadamente o artigo 18º, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 
17 de maio.
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9. KITS PARA CASOS SUSPEITOS E 
IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO DE ISOLAMENTO

 

 

• Máscara(s) cirúrgica(s) – ter em conta que cada máscara tem um uso viável de 4 a 
6 horas;

• 1 Par de luvas;

• Um contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico) que deverá 
ficar disponível no interior. No acesso a esta área deverá ficar um 2º contentor para, 
aquando da saída da área, permitir a recolha dos EPI’s usados na intervenção;

• Termómetro;

• Cadeira em material desinfetável.

• Máscara cirúrgica para proteção da boca e do nariz;

• Viseira (opcional);

• Luvas descartáveis.

9.1. COMPOSIÇÃO DO KIT PARA CASOS SUSPEITOS DE INFEÇÃO NO ESPAÇO
DE ISOLAMENTO

9.2. COMPOSIÇÃO DO KIT PARA O ENCARREGADO DE SEGURANÇA



A pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde a 11 de março de 2020, 
obrigou a alterações de hábitos, modos de vida e procedimentos, com o objetivo de 
conter a propagação do novo coronavírus o SARS-CoV-2, o que levou em Matosinhos 
por deliberação da Exma. Sra. Presidente da Câmara de 12 de março ao encerra-
mento das atividades económicas entre as quais as feiras de responsabilidade 
municipal, sendo que a 16 de março o executivo da União de Freguesias de S. 
Mamede de Infesta e Senhora da Hora deliberou encerrar ao Feira Semanal da 
Senhora da Hora. 
A 09 de maio inicia-se a atividade comercial no espaço da feira, mas em formato de 
mercado de frescos, sendo que a 06 de junho será retomado o formato de feira com 
as devidas adaptações.
Assim, tendo em vista a reabertura da Feira Semanal da Senhora da Hora, apresen-
ta-se este Plano dando cumprimento a todas regras sanitárias legalmente definidas, 
nomeadamente o artigo 18º, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 
17 de maio.
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10. INFORMAÇÃO PÚBLICA

 

 

 Este documento deve ser divulgado por todos os/as intervenientes na Feira 
Semanal da Senhora da Hora e no Mercado de São Mamede de Infesta, nomeadamente 
através da divulgação no site e redes sociais da União das Freguesias de S. Mamede 
de Infesta e Senhora da Hora. 
 Pelo menos, uma cópia em papel deverá estar no recinto da feira e do mercado 
em espaço acessível aos/às trabalhadores/as e outra para acesso dos/as visitantes 
sob solicitação.


