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SIGLAS E ACRONIMOS UTILIZADOS 
 

CMS - Câmara Municipal de Setúbal 

COVID19- Coronavírus 
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1-ENQUADRAMENTO 
A 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou uma emergência de 
saúde pública fase à pandemia SARS-COV-2, posteriormente a 11 de março de 2020 a 
COVID-19 é declarada como pandemia. Mediante esta situação epidemiológica em 
Portugal, foi exigido ao Governo a aprovação de medidas extraordinárias com o objetivo 
de mitigar a propagação do vírus, garantindo a segurança dos portugueses. 

Entre as várias medidas adotadas o governo define ainda uma serie de medidas 
excecionais e especificas quanto a atividades relativas aos estabelecimentos de retalho, 
de prestação de serviço, estabelecimentos de restauração, bem como a outros 
operadores económicos de forma a assegurar o bom funcionamento das cadeias de 
abastecimento de bens e serviços essenciais. 

2- OBJETIVOS 
De forma a dar resposta à necessidade de planear uma intervenção eficaz para a retoma 
da atividade comercial que se desenvolve nas feiras retalhistas cuja a sua organização 
compete à Câmara Municipal de Setúbal, elaborou-se o presente Plano de contingência 
que servirá de instrumento de orientação para a gestão de meios e ações de prevenção 
ao Covid19.    

O presente plano define: 

➢ 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 CMS. 

Este documento não prevê quaisquer ações de tratamento médico, sendo que nestas 
circunstâncias deverão seguir as orientações da DGS. Qualquer situação não prevista no 
presente plano deverá ser avaliada caso a caso. 

 
3- SITUAÇÃO 
O município tem sob a sua gestão uma mostra de artesanato cujo o local está 
identificado no ANEXO 1. Trata-se um espaço de circulação pedonal sem quaisquer 
barreiras que prevê algum aglomerado de pessoas devido aos espaços de venda que se 
encontram distribuídos ao longo do percurso, implicando o contacto direto entre 
indivíduos, pelo que perante a atual situação epidemiológica, consideramos a sua 
vulnerabilidade. 

Neste contexto identificam-se os seguintes intervenientes: 

➢ Trabalhadores da CMS 
➢ Artesãos  
➢ Colaboradores dos artesãos 
➢ Consumidores  
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4- EXECUÇÃO 
Este plano aplica-se a todos os trabalhadores da CMS, aos artesãos, aos colaboradores 
dos artesãos e aos consumidores, todos devem atuar de acordo com as funções que lhes 
são cometidas. 

As medidas extraordinárias de contingência e mitigação dos efeitos do COVID-19 no 
local da Mostra de Arte será ponderada mediante informação disponível, as 
recomendações emanadas no momento pelas autoridades de saúde e do Governo e a 
atuação por parte de todos os intervenientes. 

4.1- AÇÕES A DESENVOLVER PELOS SERVIÇOS 
Este plano prevê as seguintes ações a desenvolver pelos serviços: 

➢ Divulgação do Plano no sítio da Internet. 
➢ Divulgação de informação sobre as medidas de prevenção a todos os 

intervenientes (ANEXO 2); 
➢ Reforço de medidas de limpeza no local da Mostrarte; 
➢ Implementação da obrigatoriedade do uso de máscara por parte dos artesãos, 

colaboradores dos artesãos e clientes, de acordo com a Lei n.º 36-A/2021 de 14 
de junho. 

➢ Implementação da obrigatoriedade de solução de base alcoólicas de 
desinfetante na entrada e saída do local bem como a respetiva disponibilização 
da mesma por parte de cada artesão; 

➢ Implementação da obrigatoriedade de medidas de distanciamento físico entre 
os lugares de venda (2m). 

➢ Implementação do roteiro de circulação no local de venda. 

5- PROCEDIMENTOS 
O presente plano define os procedimentos operacionais sobre as ações a desencadear 
em caso de doença ou sintomas e para o funcionamento da MostrArte. 
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5.1-PROCEDIMENTOS PARA ARTESÃOS, COLABORADORES E CONSUMIDORES 
COM SINTOMAS DE COVID-19. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5.2 PROCEDIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DA FEIRA 
De acordo com as orientações da DGS e da Resolução do conselho de ministros, n.º 74-
A/2021 de 9 de junho, Norma 004/2020, de 23/03/2020 (atualizada 19/04/2021) - 
Abordagem do Doente com Suspeita ou Confirmação de COVID-19, Orientação nº 
005/2021 de 21/04/2021 - Uso de máscaras na comunidade, Orientação nº 006/2020, 
de 26/02/2020 (atualizada 29/04/2021) - Procedimentos de prevenção, controlo e 
vigilância em empresas, Orientação nº 011/2020, de 17/03/2020 - Medidas de 
prevenção da transmissão em estabelecimentos de atendimento ao público, Orientação 
nº 014/2020, de 21/03/2020 - Limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos 
de atendimento ao público ou similares Orientação nº 019/2020, de 03/04/2020 - 
Utilização de equipamentos de proteção individual por pessoas não-profissionais de 
saúde, a abertura e funcionamento da feira fica sujeito ao cumprimento das seguintes 
regras: 

➢ Manter a segurança mínima de 2 metros entre as pessoas; 
➢ O atendimento deverá ser organizado, limitando a um consumidor de cada vez, 

respeitando as regras de higiene e segurança; 
➢ Os artesãos terão de disponibilizar aos utentes, solução antisséptica de base 

alcoólica; 
➢ Obrigatoriedade do uso de máscara ou viseira por parte dos artesãos e dos 

clientes no atendimento; 

Aparecimentos de sintomas 

O feirante, o colaborador ou consumidor 
informal, o trabalhador da CMS 

O trabalhador da CMS, identifica o individuo em questão, fornece o kit de 
proteção individual (constituído por máscaras cirúrgicas para proteção de 

boca e nariz e solução desinfetante à base de álcool) e sugere o isolamento 
imediato na própria residência.  

O individuo contacta o SNS 24 (808242424) e 
segue as orientações do SNS  

O Trabalhador da CMS reporta a situação ao 
Dirigente do serviço ao Gestor do Plano 
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➢ Os artigos sempre que possível devem ser manuseados pelos Artesãos ou pelos 
seus colaboradores e com uso obrigatório de luvas descartáveis; 

➢ Medidas de distanciamento físico adequado entre lugares de venda, quando 
possível; 

➢ Observar todas as regras do SNS e do Governo aplicáveis. 

 
6- 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. 
 

7- ANEXOS 
Anexo 1 – localização da feira 

 

Anexo 2 – Materiais de informação pública 
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