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Registo Cronológicos: 
 
 
 

Versão Entrada 
em Vigor 

Nota 

00 15/07/2020 - Elaboração do PC específico para os mercados tendo em 
consideração o artigo 18.º da Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 51-A/2020 de 26 de junho, na atual redação 
da Resolução de Conselho de Ministros n.º 53-A/2020 de 
14 de julho. 

01 06/10/2020 - Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020 de 11 de 
setembro prorrogada até 14 de outubro, na sequência da 
publicação da Resolução de Conselho de Ministros n.º 
81/2020 de 29 de setembro 

- Inclusão dos contactos telefónicos no ponto 5.1 
Constituição de Grupo Coordenador do Plano (GCP) 

- Alteração dos pontos 6.3, 6.4 e 6.5, pelos pontos 7.1, 7.2 e 
7.3 devido à inclusão do ponto 7 – Medidas Preventivas e 
Normas Gerais de atuação, fazendo referencia à lotação 
de 4 pessoas por grupo, para os restaurantes, cafés e 
pastelarias que se localizem num raio de 300m a partir de 
um estabelecimento de ensino ou de uma instituição de 
ensino superior. Proibição do consumo de bebidas 
alcoólicas apos as 20h00… 

- Inclusão do ponto 7.4 – Normais Gerais – Concessionários 
- Alteração dos pontos 7. e 7.1 pelos pontos 8. e 8.1. 
- Reformulação do ponto 8 – Abordagem de pessoas com 

suspeita de COVID-19 e fluxo de informação, criando os 
pontos 9 – Procedimento em caso de suspeita de infeção, 
9.1 – Identificação de um responsável (ponto focal), 9.2 – 
Área de isolamento e 10 – Procedimento perante um caso 
suspeito de COVID-19 e fluxo de informação. 

- Inclusão no anexo II – Avisos do Município, 
Georreferenciação do SIG do Município da Figueira da Foz 
(Distanciamento entre Escolas e Equipamentos 
Municipais); e Aviso dos novos horários de funcionamento 
para o período de 16 de setembro de 2020 a 31 de maio de 
2021. 

02 15/10/2020 - Inclusão no ponto 2 – Introdução – referencia à Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 88-A/2020 de 14 de outubro 
que declarou a situação de calamidade até às 23h59 do dia 
31 outubro. 
- Revisão da redação do ponto 10, do caso suspeito, tendo 
por base a atualização de 14/10/2020 da norma 04/2020 da 
DGS datada de 23/03/2020. 
- Acrescentar no ponto 7.4, a limitação das 5 pessoas nos 
estabelecimentos de restauração e similares: 
“cumulativamente não poderão admitir a permanência de 
grupos superiores a 5 pessoas, salvo se pertencerem ao 
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mesmo agregado familiar” 
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1. Enquadramento  

As feiras e os mercados são locais onde existe um grande contacto social e as suas estruturas 

padecem de um elevado grau de vulnerabilidade, atendendo ao número elevado de pessoas 

que estes espaços congregam, bem como, à forma como o contacto se realiza no dia a dia, face 

ao atual estado pandémico que se verifica. 

Tendo o Município da Figueira da Foz sobre a sua gestão dois Mercados, Mercado Municipal 

Engenheiro Silva e Mercado de Buarcos, com um total aproximado de 130 concessionários, o 

presente Plano destina-se a dotar e disciplinar através de regras de conduta, nesta conjuntura 

adversa que atravessamos. 

Contudo o presente plano, só terá um bom alcance se todos os intervenientes, nomeadamente, 

Concessionários e os seus colaboradores, prestadores de serviços e consumidores, em conjunto 

com os trabalhadores do Município em serviço nesses espaços, demonstrarem 

responsabilidade perante o seu congénere. 

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 CMFF nos mercados 

será ponderada tendo em consideração 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. 

 

2. Introdução 

A 30 de janeiro Organização Mundial de Saúde declarou uma emergência de saúde pública face 

à epidemia SARS-CoV-2, tendo posteriormente, no dia 11 de março de 2020, declarado a 

COVID-19 como uma pandemia, e que, desde então, foram adotadas várias medidas urgentes 

e extraordinárias, com o objetivo de conter a propagação do vírus. 

O novo coronavírus, intitulado COVID-19, foi identificado pela primeira vez em dezembro de 

2019, na China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido previamente 

identificado em seres humanos, tendo causado um surto na cidade de Wuhan. A fonte da 

infeção é ainda desconhecida. 

Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano. A 

infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave, 
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como pneumonia. 

Ainda está em investigação a via de transmissão. A transmissão pessoa a pessoa foi confirmada, 

embora não se conheçam ainda mais pormenores. 

O Governo, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, 

declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. Entramos a 

partir desta data na 1ª fase de desconfinamento, permitindo o regresso de algumas atividades. 

Sendo a mesma prorrogada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 

de maio. Verifica-se o desconfinamento de algumas atividades, nomeadamente o exercício de 

atividade nos Mercados do Município. 

Assim, tendo em vista a reabertura dos mercados municipais, apresenta-se este Plano, que visa 

assegurar o bom funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e serviços essenciais, 

nestes equipamentos, cumprindo todas as regras sanitárias legalmente definidas, 

nomeadamente o artigo 18º, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio 

e de acordo com o artigo 15º da resolução do Concelho de Ministros n.º 40-A/2020 de 29 de 

maio, na sua redação atual e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 51-A/2020 de 26 de 

junho, que prorrogou a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19. 

Posteriormente às anteriores publicações do Conselho de Ministros, foi publicada a 11 de 

setembro a Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020 que declarou a situação de 

contingência, a qual foi prorrogada até 14 de outubro pela publicação da Resolução de Conselho 

de Ministros n.º 81/2020 de 29 de setembro.  À data da presente revisão, 15 outubro, foi 

publicada a Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-A/2020 de 14 de outubro que declarou 

a situação de calamidade até às 23h59 do dia 31 de outubro, data em que será feita nova revisão 

ao presente Plano de Contingência.  

 

3. Ativação do Plano 

 
O Plano é ativado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, com o apoio 

técnico do Grupo Coordenador do Plano (GCP), o mesmo procedimento é adotado quando o 

plano é desativado. 
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4. Objetivos do Plano 

O presente Plano de Contingência pretende que o comercio a retalho e os serviços retomem a 

sua atividade nos mercados de forma segura e responsável, por forma a antecipar e gerir o 

impacto de uma situação de SARS-CoV-2/COVID-19 prevenindo a mesma, contendo a 

pandemia, de forma a mitigar o contágio e propagação da mesma, nos Mercados Municipal 

Engenheiro Silva e Mercado de Buarcos, o qual  alerta para os procedimentos a adotar perante o 

surgimento de um trabalhador, concessionário ou um cliente apresentar sintomas desta 

infeção, bem como à adoção de metodologias que minimizem o seu impacto, garantindo tanto 

quanto possível, a continuidade da atividade comercial. 

 

Foram estabelecidos os seguintes objetivos: 

• Promover a informação, medidas e comportamentos a adotar pelos trabalhadores do 

município, os concessionários, colaboradores e pelos clientes; 

• Agir com rigor no cumprimento de normas, diretivas, procedimentos para dificultar ao 

máximo a transmissão do vírus como a redução do número de casos de doença; 

• Fixar regras de proteção da saúde individual e coletiva dos cidadãos; 

• Avaliar continuamente a situação através da criação de um Grupo Coordenador do Plano 

(GCP), rever normas, procedimentos e processos e incorporar as medidas corretivas; 

• Assegurar uma resposta coordenada com as outras instituições, nomeadamente as de 

saúde, envolvidas na resposta à epidemia. 

 

Este Plano não prevê ações de cuidados médicos aos trabalhadores do município, aos 

concessionários e colaboradores ou aos clientes, que eventualmente venham a ficar infetadas 

com o vírus, por força de lei. Nesta situação os eventuais infetados deverão recorrer às 

entidades de prestação de cuidados de saúde, dando prioridade ao contacto com a linha SNS 

24 (808 24 24 24), cumprindo as recomendações formuladas pela DGS e cooperando sempre 

com as autoridades de saúde. 

 

4.1. Âmbito de aplicação 

 
Na sequência da Resolução de Conselho de Ministros n.º 51-A/2020, de 26 de junho, em que é 
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prorrogado o estado de calamidade, o município da Figueira da Foz assume através deste plano 

de contingência um conjunto de procedimentos quanto à ocupação, permanência e 

distanciamento físico, no âmbito da prevenção e controlo da infeção no que concerne à 

utilização dos mercados. 

 

O Plano de Contingência será revisto e atualizado sempre que existirem novas orientações 

formuladas pelas entidades nacionais de saúde, nomeadamente DGS, e entra em vigor 

imediatamente após aprovação do Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz.
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5. Operacionalização do Plano de Contingência 

5.1. Constituição de Grupo Coordenador do Plano (GCP) 

Constituição Designação/ Nomes Telefone 

Coordenador do Plano Presidente da Câmara Carlos Monteiro - 

Adjunto do Coordenador do 

Plano 
Vereadora Diana Rodrigues 

- 

Diretor de Departamento de 

Cultura e Turismo 

Chefe de Serviço 

1 Diretor de Departamento – Dra. 

Margarida Perrolas 

1 Chefe de Serviço dos Mercados 

Municipais – Eng.ª Maria João Pombo 

- 969 774 966 

 

- 967 594 201 

Grupo de Acompanhamento 

(GAP) 

Comandante dos Bombeiros Sapadores 

Nuno Pinto 

Técnica Superior de Higiene e Segurança 

no Trabalho – Eng.ª Cátia Dias 

Chefe de Gabinete – Dr. Fernando 

Cardoso 

- 968 625 504 

 

- 910 315 509 

 

- 924 138 715 

Autoridade Sanitária 

Veterinária Concelhia 

Médico Veterinário Municipal – Dr. José 

Romano 

- 963 052 639 

Autoridade de Saúde 
Delegado Saúde da Figueira da Foz – Dr. 

José Manuel Batata Faria 

- 966 389 360 

 

 
Competências Grupo Acompanhamento do Plano (GAP) 
 
Compete ao GAP:  

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

• Promover ações de sensibilização no âmbito da implementação do Plano; 

• Coordenar a atuação global; 

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

• Obter e consolidar informação atualizada; 

• Definir o Plano de distribuição de equipamentos de proteção individual; 

• Divulgar informação sobre medidas de autoproteção, higiene, etiqueta respiratória e 

comportamental no sentido de evitar contágios; 

• Identificar os possíveis espaços destinados a isolamento. 
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6. Determinantes da Epidemia 

 
6.1. Epidemiologia da Infeção 

 
A definição apresentada, baseada no Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças 

(ECDC), é decorrente da informação disponível à data pela DGS. 

Definição de Caso suspeito 

 

- Individuo com infeção respiratória aguda (início súbito de febre ou tosse ou dificuldade 

respiratória), sem outra etiologia que explique o quadro + História de viagem ou residência em 

áreas com transmissão comunitária ativa, nos 14 dias antes do início de sintomas; 

OU 

 
- Indivíduo com infeção respiratória aguda + Contacto com caso confirmado ou provável de 

infeção por SARS-CoV-2 ou COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas; 

 

OU 
 

- Indivíduo com infeção respiratória aguda grave, requerendo hospitalização, sem outra 

etiologia. 

 
 

6.2. Transmissão da Infeção 

 
Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de: 

 
− Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa 

infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de 

pessoas que estão próximas (<2 metros). 

− Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com 

SARS- CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos. 
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7. Medidas Preventivas e Normais Gerais de atuação 

7.1. Medidas Preventivas – Concessionários 

 

A perspetiva de ocorrência de uma pandemia da infeção por Covid-19 a curto prazo obrigou à 

definição de estratégias, as quais estão refletidas abaixo: 

• Capacitação dos utilizadores através de informação atempada sobre as principais medidas 

de proteção individual e de condutas em caso de infeção; 

• Reforço da   comunicação; 

• Articulação estreita com o grupo de acompanhamento do plano (GAP); 

• Obrigatório o uso de máscara e/ou viseira de forma correta e luvas por partes dos 

concecionários e colaboradores e de máscara e/ou viseira pelos trabalhadores do município; 

• Disponibilização por parte do município de solução de base alcoólica (SABA) em vários 

locais estratégicos do mercado, como portas de entrada e saída, e zona de ATM; 

• O concessionário, deverá também disponibilizar solução de base alcoólica (SABA) para os 

seus colaboradores e clientes; 

• O concessionário deverá adotar medidas que assegurem uma distância mínima de 2 

metros entre as pessoas/clientes, sendo proibidos aglomerados de pessoas, incluindo aquelas 

que estão efetivamente a adquirir os bens; 

• O concessionário deve promover e evitar o toque dos produtos expostos por parte dos 

clientes, devendo os produtos ser manuseados e dispensados por este e/ou seus colaboradores 

aos seus clientes; 

• O concessionário deve promover a limpeza e desinfeção periódica dos equipamentos, 

objetos e superfícies com os quais haja contato; 

• O transporte de produtos deve ser efetuado mediante o respeito das regras necessárias de 

higiene definidas pela DGS; 

• Adotar as medidas gerais de etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz quando espirrar, 

utilizar lenço de papel para conter secreções respiratórias que de imediato é inutilizado e tossir 
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ou espirrar para o braço/manga).  

• O respetivo espaço de exposição e venda deverá encontrar-se sempre em perfeitas 

condições de higiene e limpeza; 

• Todos os resíduos produzidos no exercício e por causa do exercício da sua atividade deverá 

ser colocado nos contentores respetivos, aquando do encerramento dos mercados, de forma a 

permitir a adequada higienização do espaço e a reduzir mais uma vez o contacto com os 

resíduos por terceiros; 

• O município determina a lotação máxima em cada mercado, com recursos a controlo de 

entradas e saídas através de trabalhadores do município, para alem dos avisos disponibilizados 

nas entradas; 

• Determinação de circuitos de circulação e distanciamento social para clientes, com recurso 

a colocação de sinalética horizontal; 

• Determinação de horários de funcionamento de acordo com a legislação em vigor e 

orientações da DGS; 

• Ficará responsável pelo acompanhamento ao espaço de isolamento em cada mercado, de 

eventual caso suspeito de infeção por COVID-19, um elemento da fiscalização municipal. Dado 

que os trabalhadores destes dois equipamentos exercem as funções em regime de turnos, 

deverá ser designado sempre um dos trabalhadores que no momento se encontre ao serviço;  

•   Distribuição de material de proteção a todos os concecionários (a título de exemplo, luvas 

descartáveis e viseiras); 

• O atendimento terá de ser efetuado de forma organizada, limitado a um consumidor de 

cada vez, respeitando as regras de higiene e segurança; 

• Reforço da limpeza e desinfeção dos mercados;  

 

7.2. Medidas Preventivas - Clientes 

• Obrigatório o uso de máscara e/ou viseira por parte dos clientes de forma correta durante 

o período de permanência nos mercados; 

• Evitar a aglomeração e o cruzamento dos clientes juntos às bancas; 
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• Respeito pelo distanciamento social de 2 metros entre clientes e entre clientes e 

concecionários/ colaboradores; 

• Permanência pelo tempo estritamente necessário à aquisição dos bens; 

• Proibição do consumo de produtos no interior dos mercados, exceto nos locais 

concessionados para a restauração e bebidas;  

• Os artigos, principalmente os produtos alimentares, só podem ser manuseados pelos 

concessionários e seus colaboradores, salvo se forem disponibilizadas luvas descartáveis aos 

clientes para seu manuseamento; 

• Cada concessionário de lugar de venda de produtos alimentares (bancas de fruta, bancas 

de peixe e módulos e lojas), dos Mercados Municipais deverão disponibilizar aos clientes 

produto desinfetante; 

• Disponibilização de solução de base alcoólica (SABA) em vários locais estratégicos do 

mercado, como portas de entrada e saída e zona de ATM; 

• Evitar tocar nos olhos, no nariz e boca com as mãos; 

• As instalações sanitárias estão disponíveis, devendo ser utilizadas de acordo com as 

condições de higiene e segurança recomendadas pela Direção-Geral da Saúde (uso de máscara, 

lavagem de mãos, distanciamento social); 

• Adotar as medidas gerais de etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz quando espirrar, 

utilizar lenço de papel para conter secreções respiratórias que de imediato é inutilizado e tossir 

ou espirrar para o braço/manga).  

 

7.3. Medidas Preventivas – Espaços Comuns 

 
Todos os espaços comuns serão rigorosamente limpos e desinfetados de acordo com as 

recomendações da DGS; 

 

Existem algumas medidas adicionais que ajudam a prevenir a infeção por Covid-19 e que 

devem ser adotadas por todos, tais como (ANEXO I): 

✓ Uso obrigatório de máscara e/ou viseira de forma correta durante o período de 
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permanência nos mercados; 

✓ Etiqueta respiratória: 

• Tossir ou espirrar levando o rosto à parte interna do antebraço; 

• Utilizar um lenço de papel ou o braço, nunca com as mãos, 

• Deitar o lenço de papel no lixo, 

• Lavar as mãos pelo menos durante 20 segundos sempre que se assoar, espirrar ou tossir. 

✓ Reforçar as medidas de higiene: 

• Lavar frequentemente as mãos com água e sabão pelo menos 20 segundos ou com uma 

solução de base alcoólica. 

• Evitar contacto próximo com doentes com infeções respiratórias. 

✓ Fazer autovigilância de sintomas e abstenção social em caso de doença. 

✓ Distanciamento Social. 

 
 

7.4. Normas Gerais - Concessionários 

 

Foi determinada na publicação da Resolução de Conselho de Ministros n. º 70-A/2020 de 11 

setembro, e demais diplomas e orientações da DGS, o seguinte: 

• É proibida a venda de bebidas alcoólicas em estabelecimentos de comércio a retalho, 

incluindo supermercados e hipermercados, a partir das 20:00 h; e o consumo de bebidas 

alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público e vias públicas, excetuando-se os espaços 

exteriores dos estabelecimentos de restauração e bebidas devidamente licenciados para o 

efeito — embora, neste caso, no período após as 20:00 h, se admita apenas o consumo de 

bebidas alcoólicas no âmbito do serviço de refeições; 

• Até às 20h00 dos dias uteis, nos estabelecimentos de restauração, cafés, pastelarias ou 

similares que se localizem num raio de 300 metros a partir de um estabelecimento de ensino ou 

de uma instituição de ensino superior, não é admitida a permanecia de grupos superiores a 

quatro pessoas salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar. (Aplicável conforme anexo 

de georreferenciação do SIG do Município da Figueira da Foz – Distanciamento entre Escolas 

e Equipamentos Municipais); 

• A ocupação no interior do estabelecimento deverá ser limitada a 50% da respetiva 
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capacidade, e cumulativamente não poderão admitir a permanência de grupos superiores a 5 

pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar; 

• A adoção de medidas que assegurem uma distância mínima de 2 metros entre pessoas; 

• A garantia de que as pessoas permanecem dentro do espaço apenas o tempo estritamente 

necessário; 

• A definição sempre que possível de circuitos específicos de entrada e saída nas lojas, 

utilizando portas separadas; 

• Informação do uso obrigatório de máscara de forma correta, à exceção quando estiver a 

consumir produtos alimentares; 

• Disponibilização de solução desinfetante. 

 
 

8. Procedimentos de acesso e ocupação nos Mercados 

Considerando o princípio da precaução, é apropriado adotar procedimentos de manutenção do 

risco tão baixo quanto possível no âmbito da propagação da COVID-19, o que pode ser alcançado 

através da divulgação intensiva aos utilizadores dos cuidados a ter nos nossos mercados, 

adoção de boas práticas e na promoção de uma articulação de todos. Nesta medida é 

importante definir o seguinte conjunto de regras, assumindo que o município tem sob a sua 

gestão o Mercado Municipal Eng.º Silva e o Mercado de Buarcos, atualmente face à situação 

epidemiológica, consideramos a admissão e utilização dos mercados, com as seguintes 

restrições no que respeita à lotação, deve observar regra de ocupação máxima indicativa de 

0,05 pessoas por metro quadrado de área, de acordo com o artigo 7.º, da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 38/2020 de 17 de maio, assim serão permitidas: 

 

• Lotação máxima no interior do Mercado Municipal Eng.º Silva é de 53 pessoas;  

Acessos:  

❖ O portão da Rua Eng. Silva (entrada marina) será EXCLUSIVO para a entrada no 

Mercado; 

❖ O portão da Rua Francisco Dinis (rua da Finanças) será EXCLUSIVO para a saída do 

Mercado; 
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❖ O portão do Passeio Infante D. Henrique será EXCLUSIVO para a saída do Mercado; 

Os respetivos portões terão controlo de acesso. 

• Lotação máxima no interior do Mercado de Buarcos é de 13 pessoas;  

Acessos:  

❖ Apenas uma entrada e saída, com controlo de acesso. 

 

8.1. Horário de funcionamento 

 

• Mercado Eng.º Silva 
 
1 de junho a 15 de setembro 

✓ 2.ª feira a domingo de 01/06 a 30/06 e de 01/09 a 15/09 das 07h00 às 17h00  
✓ 3.ª feira, 6.ª feira e sábado 01/07 a 31/08 das 06h30 às 17h00 

 
16 de setembro de 2020 a 31 de maio de 2021 

✓ 2.ª feira a sábado das 07h00 às 16h00 
✓ Domingos e feriados encerrado  

 

• Mercado de Buarcos 
 
1 de junho a 15 de setembro 

 
✓ 2.ª feira a domingo das 07h00 às 17h00 

 
16 de setembro de 2020 a 31 de maio de 2021 

✓ 3.ª feira, 6.ª feira e sábado das 07h00 às 16h00 
✓ 2.ª feira, 4.ª feira e 5ª feira das 08h00 às 16h00 
✓ Domingos e feriados encerrado   

 
 



PLANO CONTINGÊNCIA MERCADOS  

FIGUEIRA DA FOZ |CORONAVIRUS (COVID-19) 
 

Versão 02        Página 16 de 39  

9. Procedimento em caso de suspeita de infeção 

 

  

9.1. Identificação de um Responsável (Ponto Focal) 

 
Será designado por turno, um trabalhador responsável por acionar os procedimentos em caso 
de suspeita de infeção – Ponto Focal, conforme quadro exemplificativo: 
 

Horário 
Responsável de Acompanhamento 

do caso suspeito – “Ponto Focal” 
Telefone 

2ª a sábado -  
07h00 às 18h00 

Mercado Eng. Silva 
  
Florindo Ribeiro Correia ou  
outro substituto fora do horário de 
trabalho normal  

968 117 469 

2ª a sábado -  
07h00 às 16h00 

Mercado de Buarcos 
 
Carlos Augusto Pascoinho ou  
outro substituto fora do horário de 
trabalho normal 

966 968 820 

 
O Ponto Focal tem como responsabilidade: acompanhar a pessoa com sintomas ao espaço de 
isolamento; prestar a assistência necessária; estabelecer a ponte de contacto com o SNS; 
comunicar o Caso Suspeito à Chefe de Serviço dos Mercados Municipais*  
 

Nome Telefone 

*Maria João Pombo 967 594 201 

 
 

9.2. Área de Isolamento 

 

- Mercado Municipal Eng. Silva – Sala da Administração – 1º piso do mercado 

- Mercado de Buarcos – Instalação sanitária para pessoas com mobilidade reduzida 

 

❖ Será de referir que em cada área de isolamento estão disponibilizados os 
contactos dos responsáveis por acompanhar o individuo suspeito. 

Na deslocação do utilizador/trabalhador com sintomas, devem ser evitados os locais de maior 

aglomeração de pessoas nos recintos. 

Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível no respetivo mercado 

Obrigatoriedade do uso de máscara de forma correta nos espaços considerados comuns ou 

fechados, sendo recomendado o uso de máscara em espaços abertos. 
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e envolventes. 

 
A área encontra-se devidamente equipada com: 

• Cadeira (para descanso e conforto do utente, enquanto aguarda a validação de caso e o 

eventual transporte pelo INEM); 

• Caixote de resíduos; 

• Solução antisséptica de base alcoólica (SABA) (disponível no interior da área); 

• Termómetro. 

 
 KIT ao dispor do utente “doente” composto por: 
 

• Água e alguns alimentos não perecíveis; 

• Toalhetes de papel; 

• Máscara (s); 

• Luvas descartáveis; 

Nesta área, existe uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com 

doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva da pessoa com 

Sintomas/Caso Suspeito. 

Higienização das Áreas de “isolamento”: 

A higienização da área de isolamento após caso suspeito será feita por trabalhadores do 

município devidamente formados pelos coordenadores do plano e terão de utilizar os seguintes 

equipamentos:  

• Fato-macaco descartável contra riscos biológicos; 

• Luvas; 

• Máscara; 

• Óculos; 

• Tapa-pés. 

Este material encontra-se disponível em cada mercado e será fornecido assim que for 

necessário. 

Para mais informações e recomendações consultar orientação n.º 14/2020 de 21/03/2020 da 

DGS.  
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10. Procedimento perante um caso suspeito de COVID-19 e fluxo de 

informação 

Todas as pessoas que desenvolvam os sintomas abaixo indicados são consideradas suspeita de 

infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19), conforme norma n.º 04/2020 de 23/03/2020 atualizada a 

14/10/2020 da DGS.  

1. Quadro clínico sugestivo de infeção respiratória agudo com pelo menos um dos seguintes 

sintomas:  

a) Tosse persistente ou agravamento de tosse habitual, ou associada a cefaleias ou mialgias, ou; 

b)  Febre (temperatura ≥ 38.0ºC), sem outra causa atribuível, ou; 

c) Dispneia /dificuldade respiratória, sem outra causa atribuível,  

2. Anosmia (perda de olfato); ageusia (falta do paladar) ou disgeusia de início súbito (paladar 

distorcido ou alterado).  

Os doentes com suspeita de infeção de COVID-19 terão de contactar a Linha SNS24 (808 24 24 

24). 

  

APARECIMENTO DE 
SINTOMAS COVID-19 

O suspeito informa o Encarregado/ Fiscal 
do Mercado, ou outro trabalhador 

designado em escala de serviço 

O Encarregado/ Fiscal do Mercado ou 
trabalhador designado na altura, fornece 

kit de proteção ao suspeito e 
acompanha-o à área de isolamento 

O suspeito contacta o SNS 24 (808 24 24 
24) e segue as orientações do SNS 

O Encarregado Mercado reporta a 
situação ao Chefe de Serviço que reporta 

ao GAP e Diretor DCT 

O GAP informa o Presidente e o Delegado 
de Saúde Publica, que por sua vez fazem 

chegar a informação aos restantes membros 
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11. Monitorização do Plano 

A monitorização do Plano, é realizada pelo Chefe Serviço do Mercado, sendo este responsável 

por monitorizar a aplicação das regras de contingência, centralizar a informação, e reportar 

dados ao Grupo de Acompanhamento, bem como sugerir alterações ao Plano, sempre que se 

justifique. 

 

11.1. Informação pública 

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

comportamentos e medidas de autoproteção, a informação a divulgar, nomeadamente avisos, 

circulares, flyers, entre outros, respeitará simultaneamente as orientações das autoridades de 

saúde e os procedimentos definidos no presente Plano, o qual será realizado pelo chefe de 

Serviço do Mercado. 

Nos anexos, seguem compilados alguns dos avisos já comunicados aos Concessionários e 

restante comércio/lojas existente nos referidos mercados, como cafés, restaurantes, 

cabeleireiro, entre outros. 

 

 

12. Gestão de resíduos 

Na situação de se estar perante caso suspeito ou confirmado de infeção por COVID-19, todos os 

resíduos produzidos pelo Caso e por quem lhe prestar assistência devem ser colocados em sacos 

de lixo resistentes e descartáveis, com enchimento até 2/3 (dois terços) da sua capacidade. 

Preferencialmente o contentor onde se coloca o saco deve dispor de tampa e esta ser acionada 

por pedal. Os sacos devidamente fechados devem ser colocados dentro de um 2º saco, 

devidamente fechado, e ser depositado no contentor de resíduos indiferenciados.  

 
Os resíduos devem ser mantidos segregados e ser encaminhados para operador licenciado para 

a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. Para identificação dos operadores de 

gestão licenciados para receção de resíduos hospitalares poderá ser consultado o SILOGR – 

Sistema de Informação de Licenciamento de Operações de Gestão de Resíduos. Esta aplicação 

permite pesquisar por combinação da natureza geográfica (distrito/e ou concelho) e códigos da 

LER (Lista Europeia de Resíduos). Neste caso, deve ser considerado para efeitos de pesquisa o 

código da LER 180103 – Resíduos cujas recolha e eliminação estão sujeitos a requisitos especiais 

tendo em vista a prevenção de infeções. 



PLANO CONTINGÊNCIA MERCADOS  

FIGUEIRA DA FOZ |CORONAVIRUS (COVID-19) 
 

Versão 02        Página 20 de 39  

 

A gestão de resíduos em que não existe caso suspeito ou confirmado de infeção por COVID-19 

continuará a realizar-se de modo habitual, com as alterações preconizadas pelo Município ou 

sistema de recolha da área geográfica em causa. Recomenda-se, nesta situação, que a recolha 

seletiva seja mantida, evitando sobrecarregar os tratamentos de destino final incineração e 

aterro. 

 
As luvas, máscaras e outros materiais de proteção, mesmo que não estejam contaminados, não 

devem em caso algum ser colocados no contentor de recolha seletiva nem depositados no 

ecoponto. Devem ser encaminhados com a recolha indiferenciada em saco bem fechado, que se 

encontram devidamente identificados em cada um dos mercados. 
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ANEXO I -   Informação DGS 
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Anexo II – Avisos do Município 
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