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OBJETIVO 
 

A resolução do conselho de ministros nº38/2020 de 17 de maio, refere que para cada 

recinto de feira ou mercado, deve existir um plano de contingência para a Covid-19, elaborado 

pela autarquia local competente. 

O presente documento; Plano de Contingência do Mercado Municipal de Tondela, tem 

como objetivo assegurar a segurança de comerciantes e clientes do mercado e estabelecer um 

conjunto de regras e limitações para estabelecer o distanciamento social recomendado, e as 

condições de higiene indicadas pela Direção Geral da Saúde. 
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INTRODUÇÃO 
 

Em dezembro de 2019, foi identificado na província de Hubei, na China, um surto de um 

novo vírus da família dos Coronavírus designado por COVID-19. Este surto, que atinge maior 

dimensão na China, tem vindo, gradualmente, a disseminar-se por vários países e continentes, 

constituindo uma ameaça para o nosso país podendo chegar ao município de Tondela. 

 

Os coronavírus (CoV) são uma grande família de vírus que causam doenças que podem 

ser, desde uma constipação comum a doenças mais graves, como a Síndrome Respiratória do 

Oriente Médio (MERS-CoV) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV). O coronavírus 

(COVID-19) é uma nova estirpe que não foi previamente identificada em humanos 

 

Os sintomas mais frequentes da doença são febre, tosse, falta de ar e dificuldades 

respiratórias. Em casos mais graves, a infeção pode causar pneumonia, síndrome respiratória 

aguda grave, insuficiência renal e até a morte. 

 

O modo de transmissão é idêntico ao da gripe sazonal. O vírus transmite-se de pessoa 

para pessoa através de gotículas libertadas durante a fala, tosse ou espirro. Os contactos mais 

próximos, a menos de 1 metro, com uma pessoa infetada podem representar, por isso, uma 

situação de risco. O contágio pode também verificar-se indiretamente através do contato com 

gotículas ou outras secreções depositadas em objetos ou superfícies. Os estudos demonstram 

que o vírus pode sobreviver durante várias horas nas superfícies e, por isso, é importante mantê-

las limpas, utilizando produtos de limpeza e desinfeção habituais. 

O período de incubação, ou seja, o tempo que decorre entre o momento em que uma 

pessoa é infetada e o aparecimento dos primeiros sintomas, pode variar entre 1 e 14 dias. Para 

a identificação de casos suspeitos de infeção deverão ser utilizados os seguintes critérios1: 

 

                                                           

1 Direção-Geral de Saúde, Orientação n.º 006/2020 de 26/02/2020, p. 2 
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NÍVEL MUNICIPAL 

 

No dia 18 de março de 2020 foi decretado o estado de emergência em Portugal, através 

do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, reconhecendo a 

imprescindibilidade de adoção de medidas para assegurar o tratamento da COVID-19, através 

de um regime adequado a esta realidade, que permita estabelecer medidas excecionais e 

temporárias de resposta à doença que foi qualificada pela Organização Mundial de Saúde como 

uma pandemia 

No dia 02 de Abril de 2020  foi renovada a declaração do estado de emergência pelo Sr. 

Presidente da Republica através do Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020. No dia 

17 de abril de 2020 o Sr. Presidente da Republica Decretou nova prorrogação do estado de 

emergência através do Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020.  

Com o estado de emergência a cessar às 23:59 horas do dia 2 de maio de 2020, o 

Governo através do concelho de ministros decide declarar, ao abrigo da Lei de Bases da Proteção 

Civil, declarar a situação de calamidade, a partir das 00:00 Horas do dia 2 de maio de 2020.  

Através da Resolução do Conselho de Ministros nº38/2020 de 17 de maio, o governo prorroga 

a declaração da situação de calamidade, até às 23:59 do dia 31 de maio de 2020. 

A nível municipal no dia 01 de abril de 2020 foi ativado o Plano Municipal de Emergência, 

sendo que a suspensão de vários serviços municipais, onde se inclui a feira semanal, foi 

declarada pelo Sr. Presidente da Câmara no dia 13 de março de 2020, tendo estas medidas sido 

prorrogadas através de despachos do Sr. Presidente da Câmara. 

No dia 13 de maio de 2020, o Município de Tondela decidiu que, por não conseguir 

garantir que a feira semanal respeitasse as normas impostas DGS, substituir a habitual feira 

semanal por um mercado de produtos hortícolas. Este mercado de produtos hortícolas onde 

podem comercializados produtos agrícolas (incluindo plantio), charcutaria, fruta e ferramentas 

para a atividade agrícola, permite ao município garantir a segurança e o distanciamento entre 

clientes e comerciantes. 

O objetivo do município é gradualmente, em função das orientações, ir alargando o 

mercado (feira) a outras áreas de comércio e atividades, assim que tal seja possível, sempre 

observando as regras de distanciamento e demais condições que nos sejam impostas. 

Depois da abertura de um mercado de produtos hortícolas, o Município de Tondela 

resolveu reabrir o mercado municipal. 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130399862/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131068115/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131908497/details/normal?l=1
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CARACTERIZAÇÃO 
 

O mercado municipal, é constituído por 22 bancas e 12 espaços com portas para o 

exterior.  

Devido as limitações impostas pela Direção Geral de Saúde, o município de Tondela vai 

reabrir o espaço, tendo alterado a disposição normal das bancas para garantir a segurança e o 

distanciamento social, conforme Anexo 1 

 

MEDIDAS IMPLEMENTADAS 
 

- Área delimitada, para colocar cidadão que apresente sintomas ou tenha estado em 

contacto com um caso confirmado da doença de Covid-19; 

- Uso obrigatório de máscara para aceder a área do mercado 

- Imposição de lotação ao mercado; 

- Colocação de desinfetante para as mãos na entrada do mercado; 

- O município vai controlar o acesso ao mercado, para impedir ajuntamentos; 

- Foi delineado um percurso de sentido único, conforme Anexo 1, para evitar 

ajuntamento de cliente, 

- Ações de sensibilização efetuadas pelos elementos da fiscalização municipal para evitar 

ajuntamentos no interior do mercado; 

- Colocação de placar a entrada, com um “mapa” com as regras a cumprir no seu interior; 

- O local mercado de produtos agrícolas, no final é limpo e higienizado de acordo com 

as orientações da Direção Geral da Saúde; 

- O município dispôs a bancas dos comerciantes de modo a garantir o distanciamento 

de segurança entre os comerciantes; 

- O Município recomendou a todos os comerciantes que fossem os próprios 

comerciantes a colocar nos sacos os produtos pretendidos pelos clientes.   
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ANEXO 1 
 

 

Mercado 

1 - José Teles Silva  2 - José Pinto  3 - Fernando Marques  4 - António Piedade  5 - Maria do Céu  6 - Maria Helena  7 - Elisabete Rodrigues  8 - Maria Lurdes  9 - Lídia Marques  

10 - Isilda Veloso  11- Maria Adelaide  12 - Carlos Silva  13 - Maria do Carmo  14 - Eduardo Ferreira  15 - Alzira Rodrigues  16 - Maria Noémia  17 - Joaquim Gomes  18 - 

António Dias  19 - Maria Natividade  20 - Maria Candeias  21 - Maria Irene  22 - Maria Odete 


