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1. ENQUADRAMENTO  

 

a) A 30 de janeiro de 2020, a 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. 
Não obstante a adoção daquelas medidas ter permitido resultados 
benéficos quanto ao controlo da pandemia e à garantia da segurança dos 
portugueses, continua a ser necessário encetar medidas para conter a 
transmissão do vírus e controlar a situação epidemiológica, razão pela qual 
o Governo veio declarar a situação de calamidade (Resolução do Conselho 
de Ministros (RCM) nº 33-C/2020, de 30 de abril), prorrogada pela RCM n.º 
38/2020, de 17 de maio. Entre as várias medidas adotadas desta Resolução, 
o Governo veio definir medidas excecionais e específicas quanto a 
atividades relativas aos estabelecimentos de comércio a retalho, de 
prestação de serviços, estabelecimentos de restauração, feiras e mercados, 
bem como a outros operadores económicos de forma a assegurar o bom 
funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e serviços essenciais.  

 
b) Assim, importa assegurar que sejam adotadas medidas que garantam a 

reabertura da feira, de periodicidade semanal (segunda feira), respeitando 
as normas estabelecidas na referida resolução (artigo 18º) e as 
recomendações da Direção Geral da Saúde. 

 
O horário do funcionamento em vigor é entre as 7h00 e as 15h00. 
 
 

 

2. OBJETIVOS  
 

De forma a dar resposta à necessidade de planear uma intervenção eficaz e 
concertada para a retoma da atividade comercial que se desenvolve na Feira 
das Moninhas, cuja organização compete à União das Freguesias da Póvoa de 
Varzim, Beiriz e Argivai (UFPVBA), elaborou-se o presente Plano de 
Contingência. Pretende-se, com este Plano, assegurar a implementação de 
estratégias de mitigação da propagação do surto pandémico, pelos feirantes, 
clientes e colaboradores. O Plano define, nomeadamente: A estrutura de 
decisão, coordenação, monitorização e divulgação de informação; Normas e 
procedimentos a adotar de forma a conter a propagação da doença junto dos 
feirantes, clientes e colaboradores da UFPVBA; Medidas de acesso e circulação 
no recinto da Feira. Este documento não prevê ações de tratamento médico. 
Nestas circunstâncias deverão seguir-se as orientações da Direção Geral da 
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Saúde. As situações não previstas no presente Plano deverão ser avaliadas caso 
a caso.  
 
 

 

3. SITUAÇÃO  
 

A Junta tem sob a sua gestão a Feira das Moninhas, que se situa num espaço 
amplo, ladeada por terrenos agrícolas, confrontante com duas ruas: a Via 
General Humberto Delgado e a Rua Frei Sebastião de S. Luís. Tem periodicidade 
semanal, à segunda-feira, e ocupa uma área de 5.400 m2, conforme planta em 
anexo (Anexo 1).  
Trata-se de um espaço propenso à aglomeração de um elevado número de 
pessoas, pelo que, face à atual situação epidemiológica, consideramos no 
presente plano a sua especial vulnerabilidade. Neste contexto identificam-se os 
seguintes intervenientes:  

 

UFPVBA  
 
Polícia de Segurança Pública  
 
Feirantes 
 
Clientes 
 
 

4. EXECUÇÃO  

 

Este Plano aplica-se a todos os feirantes, clientes e colaboradores da UFPVBA 
que direta ou indiretamente trabalham (ou interagem) no recinto da feira e 
mercado. No âmbito do presente Plano, cada interveniente atuará perante a 
situação identificada, em conformidade com as funções que lhes estão 
adstritas. A implementação de medidas extraordinárias de contingência e 
mitigação dos efeitos da COVID-19 pela UFPVBA no recinto da feira 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. 

 

4.1 DIREÇÃO E COORDENAÇÃO  

 
Estabelece-se que o presente Plano ficará sob a direção do Vogal do Executivo 
Responsável pela Feira, coadjuvado por uma equipa afeta à Feira das 
Moninhas. 
 
Esta equipa é responsável por:  
a) Acompanhar a evolução da situação;  
b) Elaborar e divulgar relatórios de situação;  
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c) Promover a disponibilização do Plano no sítio da UFPVBA na internet;  
d) Realizar alterações ao Plano de Contingência.  

 

4.3 ATIVAÇÃO DO PLANO  

 
O Plano é ativado atendendo a uma das seguintes situações:  
Orientações emanadas pela DGS ou publicação de nova resolução do Conselho 
de Ministros que altere esta norma;  
Surgimento de um caso de contaminação ou suspeita de contaminação por 
COVID-19 na feira; 
A desativação do Plano de Contingência é da responsabilidade do Executivo da 
Junta, em articulação com o Diretor do Plano. 

 

5. NORMAS E PROCEDIMENTOS  

 

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros nº 38-A/2020, de 17 de 
maio, a abertura do funcionamento das feiras está condicionada ao cumprimento 
de todas as normas e recomendações emanadas pela Direção Geral da Saúde 
(DGS), de modo a garantir as condições de segurança e higiene no exercício desta 
atividade.  
 
Assim, é recomendado o cumprimento das seguintes medidas sanitárias:  

 

5.1 FEIRANTES  
 

a) Monitorizar frequentemente a sua condição de saúde e no caso de 
apresentar sintomas compatíveis com COVID-19 (como por exemplo, febre, 
tosse, falta de ar) no dia da Feira ou dias anteriores, não deve comparecer e 
contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24).  

  
b) Usar máscara de proteção individual no recinto da Feira, que poderá ser 

complementada com o uso de viseira.  
 
c) Adotar regras de etiqueta respiratória e efetuar a higienização das mãos 

frequente.  
 
d)  Efetuar os atendimentos de forma organizada. Quando a banca tem até três 

metros de frente: um cliente de cada vez; banca até seis metros de frente: 
dois clientes. Para tal, os feirantes devem colocar os meios necessários para 
o cumprimento desta recomendação.  

 
e) Apenas será permitido permanecerem o máximo de duas pessoas no interior 

de cada banca.  
 
f) Assegurar o distanciamento mínimo de um metro entre o cliente e a banca 

de exposição de artigos.  
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g) Disponibilizar uma solução antissética de base alcoólica na banca para uso 

frequente (se possível sempre que manusear dinheiro).  
 
h)  Colocar uma divisória entre feirantes (até uma altura de dois metros do 

pavimento) em lona, acrílico ou outro material, que delimite os espaços 
contíguos. Exceciona-se esta medida quando os espaços de venda não 
forem contíguos ou quando os feirantes estejam distanciados em pelo 
menos dois metros entre as bancas.  

 
i) Respeitar sempre o distanciamento físico aconselhado (cerca de dois metros) 

no interior da banca e na distância para com o cliente.  
 
j) A manipulação dos produtos expostos deverá ser feita exclusivamente 

pelo(s) feirante(s).  
 
k) Respeitar os circuitos de segurança definidos (assinalados no chão): sentidos 

de circulação e restante sinalética colocada no recinto.  
 
l) Evitar saídas desnecessárias do recinto da Feira, que terá um percurso 

predefinido no período de funcionamento (que deverá ser respeitado por 
todos).  

 
m) Colocar os materiais de proteção individual utilizados (que são considerados 

resíduos sujos) em dois sacos, devendo os mesmos serem fechados e 
colocados no lixo comum. 

 

5.2 CLIENTES DA FEIRA  
 

a) Monitorizar frequentemente a sua condição de saúde e no caso de 
apresentar sintomas compatíveis com COVID-19 (como por exemplo, febre, 
tosse, falta de ar) no dia da Feira Municipal ou dias anteriores, não deve 
comparecer e contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24).  

 
b) A Feira abre para a frequência de clientes às 08:00. 
 
c) Uso obrigatório de máscara de proteção individual durante a permanência 

no recinto da Feira.  
 
d) Adotar regras de etiqueta respiratória e efetuar higienização frequente das 

mãos.  
 
e) Respeitar os circuitos de segurança definidos (assinalados no chão): sentidos 

de circulação e restante sinalética colocada no recinto Anexo 1.  
 
f) Respeitar sempre o distanciamento físico aconselhado (cerca de 2m) à 

entrada do recinto da Feira e no seu interior.  
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g) Respeitar as normas de atendimento na banca: quando a banca tem até três 

metros de frente: um cliente de cada vez; banca até seis metros de frente: 
dois clientes.  

 
h) Respeitar o distanciamento mínimo de um metro entre o cliente e a banca 

de exposição de artigos.  
 
i) A manipulação dos produtos expostos deverá ser feita exclusivamente 

pelo(s) feirante(s).  
 
j) Evitar aglomerações em zonas de circulação no recinto da Feira.  
 
k) Preferencialmente deverão vir sozinhos ao recinto e assegurar que 

permanecem no recinto da Feira o tempo estritamente necessário. 
 

5.3 PROCEDIMENTOS PARA FEIRANTES, COLABORADORES 
E CLIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19  

 

Para garantir a saúde e bem-estar dos trabalhadores e utentes, bem como dos 
prestadores de serviços, é necessário estabelecer os seguintes procedimentos: 

 
a) Qualquer pessoa com sintomas ou quem a identifique informa o 

respetivo dirigente ou interlocutor por este designado 

(preferencialmente por via telefónica) e dirige-se para respetiva área de 

“isolamento” seguindo o percurso estabelecido em Anexo 2. 

 
b) Fica designada a Sala de Atendimento, no edifício entrada, como área de 

isolamento na Feira das Moninhas. 

 
c) Comunicar aos familiares da pessoa com sintomas, recorrendo à lista de 
contactos do Caso Suspeito previamente elaborada.  
 
d) A pessoa/caso suspeito já na área de “isolamento”, contacta o SNS 24 (808 
24 24 24), o qual deve usar máscara cirúrgica, por si colocada e devidamente 
à face, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais 
da face.  
 
e) Sempre que a máscara estiver húmida, deve ser substituída.  
 
f) O profissional de saúde do SNS 24 questiona a pessoa com sintomas e após 
avaliação, informa: 
 
 ▪ Não se tratando de caso suspeito de COVID-19  
- Define os procedimentos adequados à situação clínica da pessoa. 
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▪ Tratando-se de caso suspeito de COVID-19  
Da validação do SNS, pode resultar:  
 
− Caso Suspeito Não Validado  
O SNS 24 define os procedimentos habituais e adequados à sua situação 
clínica. Este informa o responsável da feira da não validação, e este último 
deverá informar o médico do trabalho. 
 
− Caso Suspeito Validado,  
A DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde Regional, iniciando-se a 
investigação epidemiológica e a gestão de contactos. 
O dirigente, ou interlocutor designado, informa o Executivo que por sua vez 
informa os Serviços do Município. 
 

5.4 OPERACIONALIZAÇÃO DA FEIRA 
 
a) A Feira das Moninhas ocupa um espaço de 5400m2, pelo que no 

cumprimento da epigrafe do artº7 da RCM nº92-A/2020, implica uma 
lotação de 270 pessoas. Conforme cálculo da regra de ocupação máxima 
indica de 0,05 pessoas por metro quadrado de área. 

 
b) A circulação na Feira é feita no cumprimento dos circuitos de segurança 

assinalados. (Anexo A) 
 
c) A entrada e saída de veículos é feita sob orientação dos Fiscais da Feira 

e fica reservada: 
 

 
Entrada: 06:00 às 08:00 
Saída a partir das 13:00 
 
d) A Feira tem uma entrada única com um fiscal da Feira que controla o 

número de pessoas até atingir lotação. A Entrada faz-se pela Via 
General Humberto Delgado. O mesmo fiscal assegura o cumprimento 
das regras de segurança: obrigatoriedade de utilização de máscara pelo 
cliente e obrigatoriedade de higienização das mãos. 

 
e) A Saída da Feira faz-se pela Rua Frei Sebastião de S. Luís e é controlada 

por um Fiscal da Feira que reporta o número de saídas para o controle 
de entrada. 

 
f) Os acessos à Feira das Moninhas são ainda vigiados por dois agentes da 

PSP. 
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6. LOGÍSTICA  

 

6.1. Para a implementação deste Plano é fundamental o envolvimento e apoio 
de vários serviços, nomeadamente:  
 
a) Fiscais da Feira 
Garantir a monitorização do cumprimento das normas e procedimentos 
definidos no presente Plano;  
 
Afetar recursos para o cumprimento das regras de higiene e saúde pública 
previstas no Plano; 
 
Colocação e recolha de grades e fitas balizadoras no recinto da feira.  
 
b) Responsável da Feira 
Garantir a monitorização do cumprimento das normas e procedimentos 
definidos no presente Plano;  
 
Articular com a Unidade de Saúde Pública;  
 
Garantir a monitorização do cumprimento das normas e procedimentos 
definidos no presente Plano;  
 
Afetar recursos para o cumprimento das regras de higiene e saúde pública 
previstas no Plano.  
 
c) Equipe de limpeza 
Assegurar a higienização do recinto da feira;  
 
Assegurar desinfeção do espaço no caso de se verificar caso suspeito de 
COVID-19 no recinto da feira e mercado municipal.  
 
d) Polícia de Segurança Pública  
Garantir o cumprimento das regras definidas para o bom funcionamento da 
feira e a legislação em vigor. 
 

 

7. 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 da Direção Geral da Saúde e os 
procedimentos definidos no presente Plano. 
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8. DIVULGAÇÃO  

 
O Plano de Contingência da Feira será enviado via email ao Delegado de Saúde, à 
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim para publicação, às Forças de Segurança (GNR, 
PSP e PM), e demais entidades/parceiros que a UFPVBA vier a definir. Será também 
divulgado na página da UFPVBA. 
 

9. Limpeza e higiene 
 
9.1 Sanitários 

 
a) A limpeza dos sanitários é da responsabilidade da equipa de limpeza que 

consiste em dois funcionários em permanência. 
 
b) A limpeza é feita sempre que houver utilização dos espaços, com os produtos 

adequados para a desinfeção. Todos os materiais utilizados têm de ser 
também desinfetados no final da feira e os de utilização única colocados em 
sacos fechados nos contentores de resíduos. 

 
c) O acesso de clientes aos sanitários deve ser feito por apenas um indivíduo à 

vez, com máscara, e a higienização das mãos deve ser feita à entrada e à 
saída. 

 
9.2  Limpeza da Feira 

 
 

a) É obrigatória a recolha de todos os resíduos pelos feirantes. 

 
b) É expressamente proibida a deposição de qualquer tipo de resíduo no chão 

da Feira, ficando o feirante obrigado a armazenar os resíduos até à sua 

deposição nos contentores próprios. 

 
c) Os resíduos deverão ser colocados nos contentores disponibilizados 

conforme a sua natureza: plástico e metal, papel e cartão, resíduos 

indiferenciados. 

 
d) O não cumprimento desta obrigação implica a perda imediata do direito ao 

lugar na Feira das Moninhas. 

 
e) De forma a garantir a limpeza do espaço, no fim da Feira a equipa de limpeza 

irá proceder à limpeza e higienização de todo o recinto e materiais utilizados.  
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Plano Contingência da Feira das Moninhas 
União das Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai 

04/11/2020 

 
 
INFORMAÇÕES DE CARÁTER GERAL  
 

1. O que é a infeção por Coronavírus (Covid-19)?  

Os Coronavírus são uma família de vírus que podem causar doença no ser humano, 
semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave, como 
pneumonia.  
2. Como se transmite?  
De acordo com a informação atualmente disponível, considera-se que a COVID-19 pode 
transmitir-se:  
▪ Por gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou 
fala as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão 
próximas; 
▪ Pelo contacto direto com secreções infeciosas;  
▪ O contacto das mãos com superfície ou objeto com o coronavírus e, em seguida, o 
contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular pode conduzir à transmissão da infeção.  
3. Quais os principais sintomas?  
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo:  
 
▪ Febre 
 
 ▪ Tosse  
 
▪ Dificuldade respiratória 
 
▪ Em casos mais graves pode evoluir para pneumonia grave com insuficiência 
respiratória aguda, falência renal e, até mesmo, levar à morte.  
 
 
MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO  
Ainda não existe uma vacina contra o Coronavírus.  
As medidas gerais de higiene pessoal constituem as atitudes mais importantes para 
evitar a propagação da doença.  
 

1. Procedimentos básicos para higienização das mãos: 

  
▪ Lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos;  
 
▪ Utilizar um desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70% de álcool, 
cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas; 
 
▪ Lavar as mãos e desinfetá-las antes de colocar e após remover a máscara 
cirúrgica.  
 

2. Procedimentos de etiqueta respiratória: 
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▪ Evitar tossir ou espirrar para as mãos; 
  
▪ Tossir ou espirrar com a máscara; 
 
▪ Higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias.  
 

3. Procedimentos de conduta social  

 
▪ Alterar a frequência e/ou a forma de contacto;  
 
▪ Evitar o aperto de mão; 
 
▪ Evitar ajuntamento de mais de 3 pessoas.  

 
 

4. Materiais e equipamentos a utilizar  

 
4.1 Materiais 

 
▪ Solução antisséptica de base alcoólica (SABA) e disponibilizar a mesma em sítios 
estratégicos (zona de refeições, registo biométrico, área de “isolamento”), 
conjuntamente com informação sobre os procedimentos de higienização das 
mãos. 
 
▪ Máscaras cirúrgicas para utilização da pessoa com sintomas (Caso Suspeito).  
 
▪ Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis, a utilizar, enquanto medida de 
precaução, por quem presta assistência à pessoa com sintomas (Caso Suspeito).  
 
▪ Toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros 
locais onde seja possível a higienização das mãos.  
 
▪ Contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico.  
 

 


