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DESPACHO 
 
 
 
Pelas competências que me estão cometidas, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 

Alcobaça, como o responsável máximo pela política municipal de proteção civil, após apreciação do 

documento em causa, homologo o presente Plano de Coordenação. 

 

 

 

Alcobaça, 2 de julho de 2020 
 
 
 
 

O Presidente de Câmara, 
 
 
 
 
 
 

Paulo Jorge Marques Inácio, Dr 

  

Original assinado e 
arquivado no SMPC 
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SIGLAS E ACRÓNIMOS UTILIZADOS 

 

CMA Câmara Municipal de Alcobaça 

DCM Divisão da Conservação Municipal 

DGS Direção-Geral de Saúde 

EPI Equipamento de Proteção Individual 

MSA Mercado Semanal de Alcobaça 

PCCMSA Plano de Contingência COVID-19 - Mercado Semanal de Alcobaça 

PSP Polícia de Segurança Pública 

SABA Solução Antissética de Base Alcoólica 

SARS 
Severe Acute Respiratory Syndrome  

 (Síndrome Respiratória Aguda Grave) 

SMPC Serviço Municipal de Proteção Civil 

SNS Serviço Nacional de Saúde 

TPA Terminal de Pagamento Automático 

UAEV Unidade de Ambiente e Espaços Verdes 

UVSP Unidade de Veterinária e Saúde Pública 
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Registo de Alteração ao Plano 
 
 
 
 
 

 

  

Data da alteração Alterações ao Plano N.º de página 

24-06-2020 Atualização da Resolução de Conselho de Ministros; 7 

24-06-2020 Alteração de alguns termos relativos aos principais sintomas; 10 

24-06-2020 Atualização da Resolução de Conselho de Ministros; 16 

24-06-2020 
Supressão de Corpo de Bombeiros Voluntários de Alcobaça para 

sensibilização dos consumidores; 
17 

24-06-2020 Supressão da alínea relativa ao ponto de recolha; 18 

24-06-2020 
Supressão de Corpo de Bombeiros Voluntários de Alcobaça na 

Logística; 
20 

24-06-2020 
Aditamento da Norma 004, Orientação 019 e Guia de 

recomendações por tema e setor de atividade; 
20 e 21 

24-06-2020 Alteração do mapa de localização do MSA; 22 

24-06-2020 Alteração do layout do MSA . 23 
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1. ENQUADRAMENTO 

Na sequência da publicitação do Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março, em alinhamento com a 

Orientação n.º 006/2020, de 26/02/2020 da Direção-Geral da Saúde (DGS) e de acordo com a 

Resolução do Conselho de Ministros nº 51-A/2020, de 26 de junho. 

 

Entre as várias medidas adotadas através 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, bem como a outros operadores económicos de forma 

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

 

1.1. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

 

No âmbito da competência relativa ao mercado: 

Resolução do Conselho de Ministros nº 51-A/2020, de 26 de junho. 

 

Artigo 18.º Feiras e mercados  

 

1 — Para cada recinto de feira ou mercado, deve existir um plano de contingência para a COVID -19, 

elaborado pela autarquia local competente ou aprovado pela mesma, no caso de feiras e mercados 

sob exploração de entidades privadas. 

2 — O plano de contingência deve ser disponibilizado no sítio do município na Internet. 

3 — A reabertura das feiras e mercados deve ser precedida de ações de sensibilização de todos os 

feirantes e comerciantes, relativas à implementação do plano de contingência e sobre outras medidas 

de prevenção e práticas de higiene. 

4 — O referido plano de contingência deve, com as necessárias adaptações, respeitar as regras em 

vigor para os estabelecimentos de comércio a retalho quanto a ocupação, permanência e 

distanciamento físico, assim como as orientações da DGS, prevendo um conjunto de procedimentos 

de prevenção e controlo da infeção, designadamente: 

a) Procedimento operacional sobre as ações a desencadear em caso de doença, sintomas ou contacto 

com um caso confirmado da doença COVID -19; 

b) Implementação da obrigatoriedade do uso de máscara ou viseira por parte dos feirantes e 

comerciantes e dos clientes; 
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c) Medidas de distanciamento físico adequado entre lugares de venda, quando possível; 

d) Medidas de higiene, nomeadamente a obrigatoriedade de cumprimento de medidas de higienização 

das mãos e de etiqueta respiratória, bem como a disponibilização obrigatória de soluções 

desinfetantes cutâneas, nas entradas e saídas dos recintos das feiras e mercados, nas instalações 

sanitárias, quando existentes, bem como a respetiva disponibilização pelos feirantes e comerciantes, 

quando possível; 

e) Medidas de acesso e circulação relativas, nomeadamente: 

i) À gestão dos acessos ao recinto das feiras e dos mercados, de modo a evitar uma concentração 

excessiva, quer no seu interior, quer à entrada dos mesmos; 

ii) Às regras aplicáveis à exposição dos bens, preferencialmente e sempre que possível, mediante a 

exigência de disponibilização dos mesmos pelos feirantes e comerciantes; 

iii) Aos procedimentos de desinfeção dos veículos e das mercadorias, ajustados à tipologia dos 

produtos e à organização da circulação; 

f) Plano de limpeza e de higienização dos recintos das feiras e dos mercados; 

g) Protocolo para tratamento dos resíduos, em particular no que diz respeito aos equipamentos de 

proteção individual. 

5 — O reinício da atividade, em feiras e mercados, de prestação de serviços de restauração e bebidas 

não sedentária ou de outros prestadores de serviços acompanha a reabertura faseada das atividades 

correspondentes exercidas em estabelecimento comercial. 

6 — Sem prejuízo das competências das demais autoridades, as autoridades de fiscalização municipal, 

a polícia municipal e as entidades responsáveis pela gestão dos recintos das feiras e dos mercados, 

consoante os casos, podem contribuir na monitorização do cumprimento dos procedimentos contidos 

nos planos de contingência. 

 

No âmbito da responsabilidade do Município como entidade empregadora: 

Relativamente aos funcionários municipais ao serviço no mercado aplica-se o que consta no PCCOVID-

19 homologado a 9 de março de 2020 e atualizado a 18 de maio de 2020, com as devidas alterações 

que venham a ocorrer. 

 

2. COVID-19 

2.1. CONCEITO 

COVID-19 é a designação dada pela Organização Mundial da Saúde para identificar a doença provocada 
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pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2.  

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, como pneumonia. 

O novo Coronavírus (COVID-19) foi identificado pela primeira vez em humanos em dezembro de 2019, 

na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. Os casos iniciais da doença COVID-19 foram 

associados a um mercado em Wuhan. O mercado foi encerrado a 1 de janeiro de 2020, mas a doença 

foi progredindo desencadeando uma epidemia mundial ou pandemia. A transmissão pode ser feita de 

pessoa-a-pessoa e o tempo de incubação do vírus pode durar até 14 dias.  

 

2.2. MODO DE TRANSMISSÃO 

A COVID-19 transmite-se pessoa-a-pessoa por contacto próximo com pessoas infetadas pelo SARS-

CoV-2 (transmissão direta), ou através do contacto com superfícies e objetos contaminados 

(transmissão indireta). 

A transmissão por contacto próximo ocorre principalmente através de gotículas que contêm partículas 

virais que são libertadas pelo nariz ou boca de pessoas infetadas, quando tossem ou espirram, e que 

podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo. 

As gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa infetada e, desta 

forma, infetar outras pessoas quando tocam com as mãos nestes objetos ou superfícies, tocando 

depois nos seus olhos, nariz ou boca. 

Existem também evidências sugerindo que a transmissão pode ocorrer de uma pessoa infetada cerca 

de dois dias antes de manifestar sintomas.  

Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção.  

 

2.3. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

A definição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, à data, no Centro Europeu 

de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC), e deve ser adotado pelo MSA. 
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    Tabela 1 - Definição de caso suspeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. PRINCIPAIS SINTOMAS  

Os sinais e sintomas da COVID-19 variam em gravidade, desde a ausência de sintomas (sendo 

assintomáticos) até febre (temperatura ≥ 38,0°C), tosse, dor de garganta, cansaço e dores musculares 

e, nos casos mais graves, pneumonia grave, síndrome respiratória aguda grave, septicémia, choque 

sético e eventual morte. 

Os dados mostram que o agravamento da situação clínica pode ocorrer rapidamente, geralmente 

durante a segunda semana da doença. 

Recentemente, foi também verificada anosmia (perda do olfato) e em alguns casos a ageusia (perda 

do paladar), como sintoma da COVID-19. Existem evidências da Coreia do Sul, China e Itália de que 

doentes com COVID-19 desenvolveram hiposmia (perda parcial do olfato) ou anosmia, em alguns casos 

na ausência de outros sintomas.  

 

   Figura 1 - Sintomas iniciais. 

2.5 TEMPO DE INCUBAÇÃO 

Critérios clínicos  Critérios epidemiológicos 

Infeção respiratória aguda 

(febre ou tosse ou dificuldade 

respiratória) requerendo ou 

não hospitalização 

 

E 

 

História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa 

nos 14 dias antes do início de sintomas 

OU 

Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-

CoV-2/COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas 

OU 

Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa 

instituição de saúde onde são tratados doentes com COVID-19 
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• Uma vez infetada, uma pessoa demora normalmente 1 a 14 dias a desenvolver os sintomas. 

• Uma pessoa portadora pode ser fonte de contágio durante todo o período de incubação do vírus e, 

no máximo, até 14 dias após termino dos sintomas. 

   

3. OBJETIVOS 

De forma a dar resposta à necessidade de planear uma intervenção eficaz e concertada para 

continuação da atividade comercial que se desenvolve nos mercados cuja organização compete à 

Câmara Municipal de Alcobaça (CMA), elaborou-se o presente Plano de Contingência que constitui um 

instrumento de orientação para a gestão de meios e ações de prevenção e de resposta ao 

aparecimento de 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 operadores, 

consumidores e funcionários da CMA, presentes no MSA. 

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. 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO 

O Município tem sob a sua gestão o recinto do Mercado Semanal, onde se desenvolvem as atividades 

de comércio de bens a grosso e a retalho, assim como restauração e bebidas, integrando cerca de 

setenta agentes económicos. Trata-se de espaços propensos à aglomeração de um elevado número 

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, 

consideramos no presente plano a sua especial vulnerabilidade. 

Neste contexto identificam-se os seguintes intervenientes: 

 CMA; 

 Operadores; 

 Consumidores;  
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 Funcionários da CMA. 

 

5. EXECUÇÃO 

Este plano aplica-se a todos os operadores, consumidores e funcionários da CMA, que interagem direta 

ou indiretamente no espaço do mercado sob gestão da CMA. 

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 da COVID-19 

pela CMA no espaço do mercado será ponderada tendo em consideração a melhor informação 

disponível, as recomendações emanadas no momento pelas autoridades de saúde, do Governo e a 

atuação por parte de todos os intervenientes. 

 

5.1. DIREÇÃO E COORDENAÇÃO 

De forma a garantir a continuidade do espaço em funcionamento, é imprescindível concertar ações e 

promover a partilha de informação entre os intervenientes. Neste sentido, estabelece-se que o 

presente Plano ficará sob Direção do Presidente, Dr. Paulo Inácio, coadjuvado pelo Vereador do 

Pelouro de Desenvolvimento Rural, Taxas e Licenças e Gabinete de Proteção Civil, João Santos e pelo 

Coordenador Municipal de Proteção Civil, Nélio Gomes. 

A Equipa de Coordenação é responsável por: 

a) Acompanhar a evolução da situação; 

b) Elaborar e divulgar relatórios de situação; 

c) Promover a disponibilização do Plano no sítio do Município na Internet; 

d) Realizar alterações ao Plano de Contingência; 

e) Efetuar a gestão dos acessos ao espaço do mercado, de modo a evitar uma concentração 

excessiva quer no interior quer à entrada do mesmo, de modo a observar a regra de ocupação 

máxima determinada pela legislação vigente. 

 

5.2. INFORMAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

A Gestão do Plano é da responsabilidade da Unidade Veterinária e Saúde Pública, Chefe de Unidade 

Dr.ª Cristina António, garantindo a monitorização da aplicação das regras de contingência no mercado, 
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centralizar a informação, elaborar relatórios e reportar dados ao Diretor do Plano, bem como sugerir 

alterações ao mesmo, sempre que se justifique. 

A articulação com a DGS será garantida pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, que assegurará a 

divulgação de informação considerada pertinente ao Diretor do Plano. 

 

5.3. ATIVAÇÃO DO PLANO 

O Plano é ativado pelo Diretor do Plano, com o apoio técnico da Equipa de Coordenação, atendendo a 

uma das seguintes situações: 

5.3.1. Orientações emanadas pela DGS; 

5.3.2. Na iminência da proliferação generalizada de casos de COVID-19 na cidade; 

5.3.3. Surgimento de um caso de contaminação ou suspeita de contaminação COVID-19 no 

mercado. 

A desativação do Plano de Contingência é da responsabilidade do Diretor do Plano, em articulação 

com a Equipa de Coordenação. 

 

5.4. AÇÕES A DESENVOLVER PELOS SERVIÇOS 

Este Plano prevê três fases de atuação, com distintos procedimentos: fase de prevenção, fase de 

resposta e fase de recuperação. As ações descritas em cada umas das fases poderão ser alteradas face 

à existência de novas diretivas da DGS, do Governo ou de alterações nos cenários de propagação da 

doença. 

 

Fase de Prevenção: 

Esta fase é marcada pelas seguintes ações: 

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

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

c) Reforço de medidas de limpeza no recinto do mercado; 

d) Reconhecimento e formação dos recursos humanos necessários para o funcionamento do 

mercado; 

e) Identificação das tarefas essenciais dos funcionários da CMA; 

f) Identificação de medidas alternativas para assegurar a continuidade das tarefas essenciais; 
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g) Aquisição de equipamentos, kits de proteção individual para entrega aos intervenientes que 

apresentem sintomas de contágio de COVID-19; 

h) Nomear os funcionários com responsabilidade pelo armazenamento e distribuição dos kits de 

proteção individual, em caso de necessidade; 

i) Criar uma área de isolamento para os colaboradores que desenvolvam sinais ou sintomas 

sugestivos de COVID-19, que devam ser considerados casos suspeitos (Anexo 3); 

j) Deverá também ser indicado qual o trabalhador designado para acompanhamento ao espaço 

de isolamento, de eventual suspeito de infeção. Dado que os funcionários destes 

equipamentos exercem as funções em regime de turnos, deverá ser designado sempre um dos 

funcionários que no momento se encontre ao serviço; 

k) Disponibilizar solução antissética de base alcoólica nas entradas e saídas do espaço do 

mercado, assim como nas instalações sanitárias; 

l) Monitorizar e acompanhar a situação. 

 

Fase de Resposta: 

Esta fase é desencadeada pela referenciação de possíveis casos de contágio em qualquer 

interveniente, e compreende as seguintes ações: 

a) Reforço da divulgação de informação sobre medidas de prevenção a todos os intervenientes; 

b) Reforço da limpeza do espaço do mercado de acordo com o Plano de Higienização e 

Desinfeção (Anexo 2); 

c) Garantir a disponibilização de solução antissética de base alcoólica no espaço do mercado; 

d) Disponibilização de EPI’s; 

e) Face ao aparecimento de casos com fundadas suspeitas de infeção por COVID-19 no espaço 

dos mercados: 

 Implementar medidas com vista à contenção da disseminação da doença, 

providenciando meios de comunicação com o SNS 24 (808 24 24 24), entrega de um 

kit de proteção individual e encaminhamento para a área de isolamento (Anexo 3); 

 Proceder à desinfeção da área de isolamento; 

f) Informar os munícipes sobre a eventual perturbação no funcionamento do mercado; 

g) Emitir relatórios com informação direcionada ao executivo, autoridade policial, à autoridade 

de saúde, demais funcionários e comunicação social. 
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h) Recolher a identificação dos colaboradores que possam constituir a cadeia de transmissão por 

contato com caso suspeito de infeção.  
 

Fase de Recuperação: 

Esta fase é marcada pela cessação do aparecimento de novos casos, pela recuperação clínica dos 

últimos infetados e pelo regresso gradual à normalidade, culminando com a desativação do Plano. É 

caraterizada pelas seguintes ações: 

a) Continuação da aplicação de medidas de proteção e higienização de instalações; 

b) Monitorização permanente da situação, com vista a detetar possíveis ondas subsequentes de 

infeção; 

c) Informação aos munícipes sobre a reativação e normalização do funcionamento do mercado. 

Com a desativação do Plano: 

a) Desativar a área de isolamento; 

b) Recolher os EPI’s não utilizados; 

c) Avaliar a eficácia das ações e procedimentos implementados nas diversas fases e elaborar 

relatório de avaliação final; 

d) Desativar as estruturas de coordenação, informação e monitorização. 

 

6. PROCEDIMENTOS 

O presente Plano define os procedimentos operacionais sobre as ações a desencadear em caso de 

doença ou sintomas e para o funcionamento do mercado. 

 

6.1. PROCEDIMENTOS PARA OPERADORES E CONSUMIDORES COM DOENÇA, SINTOMAS OU 

EXPOSIÇÃO A CONTATO COM INFETADO POR COVID-19 
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*Os funcionários da CMA cumprem com os procedimentos emanados no Plano de Contingência COVID-19 da 
Câmara Municipal de Alcobaça, aprovado a 9 de março de 2020 e homologado a 18 de maio de 2020 (PCCOVID-
19- V.2).  

 

6.2. PROCEDIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DO MERCADO 

De acordo com as orientações da DGS e da Resolução do Conselho de Ministros nº 50-A/2020, de 29 

de junho, a abertura do funcionamento dos mercados fica sujeito ao cumprimento das seguintes 

regras: 

APARECIMENTO DE DOENÇA, SINTOMAS OU EXPOSTO 
A CONTATO COM INFETADO POR COVID-19 

O OPERADOR OU CONSUMIDOR 
INFORMA O FUNCIONÁRIO DA CMA 

O GESTOR DO MSA (OU SUBSTITUTO) 
FORNECE O KIT DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL AO INDIVIDUO E 

ACOMPANHA-O ATÉ À ÁREA DE 
ISOLAMENTO 

O INDIVIDUO CONTACTA O SNS 24:  
808 24 24 24 E SEGUE AS 

ORIENTAÇÕES DO SNS 

O GESTOR DO MSA (OU 
SUBSTITUTO) REPORTA A 

SITUAÇÃO AO DIRIGENTE DO 
SERVIÇO. 

Figura 2 - Fluxograma de procedimentos para operadores e consumidores com doença, sintomas ou expostos a contato 
com infetado por COVID-19 
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Regras de ocupação, permanência e distanciamento físico: 

a) A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar regra de ocupação máxima 

indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área (1 pessoa por cada 20 m2); 

b) Manter uma distância mínima de dois metros entre as pessoas; 

c) Definição de barreira de distanciamento físico de forma a assegurar o distanciamento de 2 

metros entre o operador e o consumidor; 

d) Existência de distanciamento físico de lugares de venda; 

e) O atendimento terá de ser efetuado de forma organizada, limitado a um consumidor de cada 

vez, respeitando as regras de higiene e segurança; 

f) Garantir que os consumidores permanecem no espaço do mercado o tempo estritamente 

necessário à aquisição dos bens ou serviços; 

g) Definição de acessos exclusivos de entrada e saída, permitindo a monitorização da ocupação 

máxima autorizada; 

h) Os estabelecimentos de restauração e bebidas devem preferencialmente funcionar em regime 

de take-away e seguir a Orientação 23/2020, de 8 maio, da DGS – Procedimentos em 

estabelecimentos de restauração e bebidas; 

i) Colaboração de elementos da Policia de Segurança Pública de Alcobaça, Serviço Municipal de 

Proteção Civil e Unidade de Veterinária e Saúde Pública para coordenação e sensibilização à 

população e operadores da necessidade destas medidas. 

 

Regras de higiene: 

a) Os operadores terão de ter para disponibilização aos consumidores, solução antisséptica de 

base alcoólica; 

b) Obrigatoriedade, no espaço do mercado, do uso de máscara ou viseira por parte dos 

operadores (disponibilização da viseira por parte da CMA e sensibilização relativa à 

higienização das mesmas) e dos consumidores; 

c) Obrigatoriedade, no espaço do mercado, o uso de luvas pelos operadores; 

d) Proibição de manuseio de produtos expostos pelos clientes, conforme instruções afixadas em 

local bem visível nas instalações do mercado; 

e) A colocação de doseadores de gel alcoólico desinfetante no mercado, nomeadamente na zona 

de acesso entrada e saída; 
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f) Existência de um ponto de higienização de mãos no mercado, permitindo o reforço deste 

procedimento; 

g) Os operadores devem promover a limpeza e desinfeção, após cada utilização ou interação, dos 

terminais de pagamento automático (TPA), equipamentos, objetos, superfícies, produtos e 

utensílios de contacto direto com os clientes; 

h) Promover as boas práticas de higiene na troca de numerário, através da utilização de um 

recipiente para colocação do mesmo, evitando assim o contato direto do cliente com o 

operador; 

i) A implementação do plano de higienização reforçado com desinfeção do espaço do mercado 

e respetivas zonas envolventes, após a venda (Anexo 2); 

j) Todo o resíduo produzido no exercício de atividade do operador deverá ser colocado nos 

contentores respetivos de forma a permitir a higienização do espaço e o devido 

encaminhamento dos mesmos; 

k) Os operadores e consumidores terão contentores disponíveis no interior do espaço para os 

EPI’s que deverão ser acondicionados em saco próprio e sinalizado para o efeito, para 

posteriormente serem encaminhados para o destino adequado; 

l) Encaminhamento dos resíduos relativos aos EPI’s como resíduos indiferenciados, à exceção 

dos resíduos provenientes da área de isolamento, com encaminhamento de resíduos tipo III, 

seguindo as normas emanadas da DGS; 

m) Observância das recomendações e regras do SNS e do Governo aplicáveis. 

 

Atendimento prioritário: 

Criação de horário de atendimento prioritário aos: 

 Maiores de 65 anos; 

 Mobilidade reduzida; 

 Grávidas; 

 Com crianças de colo até 2 anos; 

 Profissionais de saúde;  

 Os elementos das forças e serviços de segurança 

 Os elementos de proteção e socorro 

 O pessoal das forças armadas; 

 O pessoal de prestação de serviços de apoio social. 
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Dever de prestação de informações:  

Ações de sensibilização direcionada aos operadores relativas à implementação do plano de 

contingência e sobre outras medidas de prevenção e práticas de higiene. 

Afixação no mercado, de forma bem visível, de informação relativa a regras de ocupação máxima de 

funcionamento, acesso, prioridade, atendimento, higiene, segurança e outros relevantes aplicáveis a 

cada estabelecimento, seguindo as orientações de autoproteção emanadas pela Direção-Geral de 

Saúde e do Governo.  

 

7. LOGÍSTICA 

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

nomeadamente: 

 

Serviços Municipal de Proteção Civil 

 A articulação com a DGS; 

 Garante o cumprimento das regras definidas para o bom funcionamento do mercado; 

 Assegura a vedação, organização do mercado e controlo de acessos. 

 

Unidade Veterinária e Saúde Pública 

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

 Promove ações de sensibilização relativas à implementação do plano de contingência e sobre 

outras medidas de prevenção e práticas de higiene; 

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

Plano. 

 

Departamento Municipal de Obras e Ambiente 

DCM:  

 Execução de obras de beneficiação no MSA. 

UAEV:  

 Assegura o encaminhamento dos resíduos provenientes do mercado; 
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 Assegura a desinfeção do espaço do mercado; 

 Garante a higienização da instalação sanitária existente no mercado; 

 Realiza a afetação dos contratos de limpeza para desinfeção do espaço de permanência de 

casos suspeitos e dos espaços do mercado. 

 

     Divisão Financeira  

 Assegura a reposição e reforço de stocks de bens essenciais e indispensáveis ao 

funcionamento dos serviços (produtos de higiene, limpeza e outros). 

 Taxas e licenças: garante o funcionamento do mercado, nomeadamente na assistência aos 

operadores e consumidores, implementação do plano de higienização, coordenação dos 

demais funcionários do MSA, na pessoa do encarregado do mercado. 

 

PSP: 

 Garante o cumprimento das regras definidas para o bom funcionamento do mercado. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 – MAPA E PLANTA DO MERCADO SEMANAL DE ALCOBAÇA 
LOCALIZAÇÃO DO MERCADO SEMANAL DE ALCOBAÇA  
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LAYOUT DO MERCADO SEMANAL COM INDICAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDA 
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ANEXO 2 – PLANO DE HIGIENIZAÇÃO DO MSA 
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ANEXO 3 – SALA DE ISOLAMENTO E LISTA DO KIT 

 

 
  

Kit constituído por: 

 Água e alguns alimentos não 
perecíveis; 

 contentor de resíduos (com abertura 
não manual e saco de plástico); 

 solução antisséptica de base 
alcoólica – SABA; 

 toalhetes de papel 

 máscaras cirúrgicas 

 luvas descartáveis; 

 termómetro. 
Área com: 

 Telefone; 

 Cadeira; 

 Instalação sanitária. 
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ANEXO 4 – SENSIBILIZAÇÃO / CARTAZES DGS 
  TÉCNICA DE HIGIENE DAS MÃOS COM SABA 
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RECOMENDAÇÕES PARA A COLOCAÇÃO, USO E REMOÇÃO DE MÁSCARA  
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MEDIDAS GERAIS PREVENTIVAS DO CONTÁGIO POR COVID-19 
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PRINCIPAIS SINTOMAS DE COVID-19 
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COMO PLANEAR E COMPRAR ALIMENTOS   
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