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1. ENQUADRAMENTO  

A pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde a 11 de março de 2020, obrigou a sociedade a 

ajustar a sua forma de vida, com o objetivo de conter a propagação do vírus e controlar a situação 

epidemiológica, garantindo assim a segurança dos portugueses e a proteção dos grupos de risco. 

O Município de Serpa decidiu a 13 de março de 2020, entre outras medidas, encerrar o mercado mensal 

de modo a minorar o risco de contágio e de propagação da COVID -19. 

Em 30 de abril, o Governo através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, declara a situação 

de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e estabelece três fases de desconfinamento: 

-uma fase que iniciou-se a 30 de abril 2020; 

-uma fase subsequente com início após 18 de maio de 2020; 

- outra fase prevista para final do mês de maio de 2020 

A 1ª fase de desconfinamento, permitiu o regresso de algumas atividades, sendo a mesma prorrogada 

através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio, que vem permitir o 

desconfinamento do exercício de atividade nos Mercados e Feiras Municipais, substituída a 29 de maio 

pela Resolução do Concelho de Ministros n.º 40-A/2020. 

Assim, tendo em vista a reabertura do mercado mensal, realizado na última 3.ª feira de cada mês, 

apresenta-se o Plano de Desconfinamento do Mercado Mensal de Serpa, que visa assegurar o bom 

funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e serviços essenciais, cumprindo todas regras 

sanitárias legalmente definidas, nomeadamente o artigo 15º, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

43-B/2020, de 12 de junho. 

Após suspensão da atividade desenvolvida no mercado em fevereiro e março de 2021, decorrente da 

elevação do concelho de Serpa à condição de “Concelho de Risco Elevado” para a transmissão da doença 

da COVID-19, por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Serpa, o Mercado Mensal de Serpa 

retoma a sua atividade a 27 de abril, com fundamento na Resolução de Conselho de Ministros n.º 19/2021, 

de 13 de março, que estabelece uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito 

do combate à pandemia da doença COVID-19, procedendo-se à revisão do presente Plano. 

Foi considerado o art.º 20.º - Feiras e mercados, do Decreto n.º 7/2021, de 17 de abril, que regula o estado 

de emergência, para a análise e revisão do Plano de Contingência para o Mercado Mensal de Serpa. 

Em 14 de setembro de 2021, após a publicação a 20 e agosto de 2021 da RCM n.º 114-A/2021, é revisto 

pela 3.ª vez o Plano de Contingência do Mercado Mensal de Serpa, com o objetivo de adaptar as medidas 

e regras definidas ao normativo vigente. 
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2. OBJETIVO  

Com o objetivo de permitir que o comércio a retalho e os serviços retomem a sua atividade no mercado 

mensal de Serpa, de forma segura e responsável, procedeu-se à revisão do presente Plano de Contingência 

do Mercado Mensal de Serpa, em 23 de abril de 2021, documento que serve de orientação para a gestão 

deste espaço, bem como para a implementação de ações de prevenção na propagação do vírus, de acordo 

com as orientações em vigor. 

Em 14 de setembro de 2021, após a publicação a 20 e agosto de 2021 da RCM n.º 114-A/2021, é novamente 

revisto o Plano de Contingência do Mercado Mensal de Serpa, com o objetivo de adaptar as medidas e 

regras definidas ao normativo vigente, bem como à realidade do mesmo. 

O Plano define, nomeadamente: 

- A estrutura de decisão, coordenação, monitorização e divulgação de informação. 

- Os procedimentos a adotar de forma a conter a propagação da doença junto dos feirantes, 

consumidores e trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa. 

Este documento não prevê ações de tratamento médico, nestas circunstâncias deverão seguir-se as 

orientações da Direção-Geral da Saúde.  

As situações não previstas no presente plano deverão ser avaliadas caso a caso. 

3. SITUAÇÂO 

O Município de Serpa tem sob a sua gestão um mercado mensal cujos limites do recinto estão definidos no 

ANEXO 1, onde se desenvolvem as atividades de comércio a retalho e, por vezes, prestação de serviços de 

restauração e bebidas não sedentárias, com capacidade para cerca de oitenta agentes económicos. 

A área do recinto é de 34 720m2, e permite a lotação máxima de 1 736 pessoas. 

Trata-se de um espaço propenso à aglomeração de pessoas, quer pela forma como os espaços de venda 

estão posicionados entre si, quer ainda porque implicam o contacto direto entre indivíduos, pelo que, face 

à atual situação epidemiológica, considera-se de especial vulnerabilidade. 

No contexto do Mercado Mensal de Serpa, identificam-se os seguintes intervenientes: 

Feirantes; 

Colaboradores dos feirantes; 

Consumidores; 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa. 
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No âmbito do presente Plano, cada interveniente atuará perante a situação identificada, em conformidade 

com as funções que lhes estão cometidas. 

4. ÂMBITO, APLICAÇÂO E EXECUÇÃO  

A implementação de medidas extraordinárias de contingência e mitigação dos efeitos do COVID-19 pela 

Câmara Municipal de Serpa tem como base a melhor informação disponível, as recomendações emanadas 

no momento pelas autoridades de saúde e do Governo e a atuação por parte de todos os intervenientes. 

Este plano aplica-se a todos os feirantes, colaboradores dos feirantes, consumidores e trabalhadores da 

Câmara Municipal de Serpa, que interagem direta ou indiretamente no recinto do mercado mensal de 

Serpa, bem como ao recinto do mercado, e prevê as seguintes ações a desenvolver pelos serviços do 

município de Serpa: 

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

b) Divulgação de informação sobre medidas de prevenção a todos os intervenientes (ANEXO 2); 

c) Reforço de medidas de limpeza nos recintos das feiras; 

d) Formação dos recursos humanos necessários para o funcionamento das feiras; 

e) Disponibilizar solução de base alcoólicas de desinfeção na entrada das Instalações Sanitárias 

Públicas existentes no recinto, bem como na entrada do recinto aos consumidores; 

f) Implementação da obrigatoriedade do uso de máscara por parte dos feirantes, colaboradores 

dos feirantes e clientes; 

g) Quando possível, medidas de distanciamento físico entre lugares de venda. 

5. DIREÇÃO E COORDENAÇÃO 

A direção e coordenação do Plano é da responsabilidade do Vereador que superintende este espaço, 

Francisco José Machado Godinho, estando a aplicação e gestão no local, a cargo do responsável pela 

Coordenação dos Serviços, Eng.º Bruno Cachopo. 

Colaboram os Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho, o Veterinário Municipal, a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa e o Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana. 

6. PROCEDIMENTO FACE A UM CASO POSSÍVEL  

De acordo com a norma da DGS n.º 20/2020, de 09.11.2020, considera-se que com base nos critérios 

clínicos, um caso possível de COVID-19, qualquer pessoa que apresente, pelo menos, um dos seguintes 

sintomas: 

 I. Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual; 

 II. Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível; 

 III. Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível; 
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 IV. Anosmia de início súbito (perda de olfato); 

 V. Disgeusia ou ageusia de início súbito (perda parcial ou total do paladar). 

 

6.1. ÁREA DE ISOLAMENTO 

Não são criados espaços físicos para funcionar como Zona de Isolamento uma vez que não são esperados 

casos possíveis de COVID-19. Esta decisão fundamenta-se no facto de que apenas é permitida a 

permanência de pessoas no recinto enquanto decorre o mercado, e todos os trabalhadores da CMS afetos 

ao evento estão devidamente instruídos para a realização de automonitorização, com indicação clara para 

não comparecer no recinto caso manifestem sintomatologia compatível com COVID-19. 

No entanto, todos os trabalhadores da CMS afetos ao mercado têm conhecimento que qualquer pessoa com 

sinais e/ou sintomas de COVID-19, com critérios compatíveis com a definição de caso possível, deve(m) 

contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) e manter a distância de segurança para com os outros utilizadores 

de no mínimo 2m, não devendo abandonar o local onde se encontra(m) sem ordem expressa das Autoridades 

de Saúde, sendo esta orientação da sua responsabilidade.  

PROCEDIMENTO PARA SINTOMATOLOGIA COMPATIVEL COM COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aparecimento de Sintomas 

Qualquer pessoa com sintomatologia compatível 

com COVID-19Informa o funcionário da CMS 

Qualquer pessoa externa ou trabalhador da CMS com sinais ou sintomas de COVID-19, deve contactar 

a Linha Saúde 24 - SNS 24 (808 24 24 24) e seguir as orientações do SNS, mantendo a distância de 

segurança de 2m para com os outros, não devendo abandonar o local sem ordem expressa das 

Autoridades de Saúde 

O individuo contacta o SNS 24 (808 24 24 

24) e segue as orientações do SNS  

O funcionário da CMS reporta ao 

responsável pela coordenação do Plano 

que reporta ao responsável pela Direção 

do Plano 
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7. REGRAS PARA O FUNCIONAMENTO DO MERCADO MENSAL DE SERPA  

De acordo com as orientações da DGS, o funcionamento do mercado mensal fica sujeito ao cumprimento 

das seguintes regras: 

 

7.1. REGRAS DE FUNCIONAMENTO PARA O PÚBLICO 

1. É obrigatório o uso de máscara  

2. É obrigatório a desinfeção das mãos à entrada do recinto; 

3. Respeitar a distância entre pessoas de, pelo menos, 2 metros (exceto coabitantes);  

4. Cumprir as medidas de etiqueta respiratória recomendadas pela DGS 

5. Os artigos, principalmente os produtos alimentares, só podem ser manuseados pelos feirantes e 

seus colaboradores;  

6. As pessoas devem permanecer no recinto da feira apenas o tempo estritamente necessário à 

aquisição dos bens;  

7. O horário de abertura ao público é entre as 8:00 e as 14:00 horas. 

7.2. REGRAS DE FUNCIONAMENTO PARA OS COMERCIANTES E FEIRANTES 

1. É obrigatório o uso de máscara  

2. É obrigatório a desinfeção das mãos à entrada do recinto; 

3. Cumprir as medidas de higiene das mãos e etiqueta respiratória recomendadas pela DGS 

4. Os artigos, principalmente os produtos alimentares, só podem ser manuseados pelos feirantes 

e seus colaboradores; 

5. Os feirantes de produtos alimentares devem providenciar, uma barreira física de forma a 

assegurar um distanciamento mínimo de 1 metro entre o consumidor e a banca de exposição 

dos artigos 

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

vez, respeitando as regras de higiene e segurança; 

7. Os feirantes terão de ter para disponibilização aos utentes, solução antisséptica de base 

alcoólica;  

8. Apenas é permitida a montagem de pontos de venda no dia do mercado, no horário 

compreendido entre as 5:00 e as 8:00 horas. 
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8. LOGÍSTICA 

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

nomeadamente: 

 

Serviço de Recursos Humanos 

- Elaboração do Plano de Contingência do Mercado Mensal de Serpa. 

 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos 

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

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

- Assegura a higienização do recinto da feira após a realização do mercado; 

- Garante o cumprimento das regras definidas para o bom funcionamento da feira. 

 

Secção de Aprovisionamento 

- 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.). 

 

Serviços Municipais de Proteção Civil 

- Promove a articulação com a DGS e colabora com o Serviço de Segurança no trabalho e com a 

Coordenação do Mercado. 

 

Divisão de Mobilidade e Obras Municipais 

- Assegura a cedência, colocação e recolha de grades no recinto da feira; 

- Assegura a montagem da tenda para Área de isolamento; 

- Assegura a limpeza do terreno e marcação de terrados, 

- Afetação de recursos para a organização da segurança do recinto. 

 

Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território 

- Afetação de recursos para a Fiscalização dos feirantes e organização dos mesmos no espaço. 

 

Força Policial Territorialmente Competente 

- Garante o cumprimento das regras definidas para o bom funcionamento da feira. 
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Serpa, 14 de setembro de 2021 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

/Tomé Alexandre Martins Pires/ 
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9. ANEXOS 

1-PLANTA DE IMPLEMENTAÇÃO DO MERCADO NO RECINTO – ACESSO PELO PÚBLICO 

 

1-PLANTA DE IMPLEMENTAÇÃO DO MERCADO NO RECINTO – ORGANIZAÇÃO DE TERRADOS 
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2-MATERIAIS DE INFORMAÇÃO PÚBLICA 

Numa perspetiva de conjugação de esforços para assegurar a difusão alargada de comportamentos e 

medidas de autoproteção, a informação a divulgar respeitará simultaneamente as orientações das 

autoridades de saúde e os procedimentos definidos no presente Plano. 

Procedeu-se à reprodução de materiais informativos sobre os cuidados a ter para reduzir o risco de 

contágio e disseminação da doença. 

Estes materiais foram distribuídos pelo recinto da feira. 
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