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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. 

 

2. OBJETIVO  

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

mensal de forma segura e responsável, elaborou-se o presente Plano de Contingência, documento que 

servirá de orientação para a gestão deste espaço e ações de prevenção na propagação do vírus, 

procurando-se dar uma resposta face a eventuais casos suspeitos de infeção 

 

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. 
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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. 

 

Neste contexto identificam-se os seguintes intervenientes: 

- Feirantes; 

- Colaboradores dos feirantes; 

- Consumidores; 

- Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa. 

 

4. EXECUÇÃO  

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. 

 

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 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 prevê as seguintes ações a desenvolver pelos serviços: 

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

 

4.1. DIREÇÃO E COORDENAÇÃO 

A Direção e Coordenação é da responsabilidade do Vereador que superintende este espaço, Francisco 

José Machado Godinho, sendo a aplicação e gestão no local da responsabilidade da responsável pela 

Coordenação dos Serviços, Arq.ª Carla Silva. 

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. 

 

5. PROCEDIMENTOS  

Os procedimentos operacionais sobre as ações a desencadear em caso de doença ou sintomas e para o 

funcionamento do mercado, tendo como referência a definição de caso suspeito que resulta da norma 

n.º 4/2020 da DGS, emitida em 23 de março de 2020 e atualizada a 25 de abril, após revogação da norma 

n.º 2/2020, e tem a seguinte redação: 

 

Caso suspeito 

Todas as pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo de tosse (persistente ou agravamento de 

tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória, são considerados 

suspeitos de COVID-19 
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5.1. PROCEDIMENTOS PARA FEIRANTES, COLABORADORES E CONSUMIDORES COM SINTOMAS DE COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. PROCEDIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DO MERCADO MENSAL DE SERPA  

De acordo com as orientações da DGS e da Resolução do Conselho de Ministros n° 43-B/2020, de 29 de 

Maio, a abertura do funcionamento do mercado mensal fica sujeito ao cumprimento das seguintes 

regras: 

 

Regras de funcionamento do 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 

Aparecimento de Sintomas 

Feirantes 

Colaborador  

Consumidor 

Informa o funcionário da CMS 

O funcionário da CMS acompanha o individuo ao espaço destinado à Zona de Isolamento, 

localizada numa tenda montada para o efeito, junto as Instalações Sanitárias. e fornece o kit 

de proteção individual, constituído por. termómetro, máscaras, luvas, gel mãos, balde de 

pedal, saco de lixo, toalhetes de papel, águas, sumos, bolachas, bolos e barras de cereais. 

 

O individuo contacta o SNS 24 (808 24 

24 24) e segue as orientações do SNS  

O funcionário da CMS reporta à 

responsável pela coordenação do 

Plano que reporta ao responsável pela 

Direção do Plano 
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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. 

Regras de funcionamento dos 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. 

 

6. 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. 
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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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7. ANEXOS 

1-PLANTA DE IMPLEMENTAÇÃO DO MERCADO NO RECINTO 
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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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Serpa, 15 de junho de 2020 

O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

/Carlos Alberto Bule Martins Alves/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


