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Lista de siglas e acrónimos 

COVID-19  - Doença por Coronavírus 

DGS - Direção-Geral da Saúde 

INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica 

INSA - Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 

LAM - Linha de Apoio ao Médico 

SNS  - Serviço Nacional de Saúde 

 

 
Lista de distribuição 

 

1 Comandante do Corpo de Bombeiros Sapadores de Faro 

2 Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Faro Cruz-Lusa 

3 Polícia de Segurança Pública de Faro 

4 Presidente da Câmara Municipal de Faro 

5 Serviço Municipal de Proteção Civil de Faro 
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I. Introdução 

De acordo com as indicações decorrentes da Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2020, 

de 29 de setembro, o Governo prorroga a declaração da situação de contingência em todo o 

território nacional. 

Com o Decreto-Lei nº 78-A/2020 de 29 de setembro, altera as medidas excecionais e 

temporárias de resposta à epidemia SARS -CoV-2 e à doença COVID -19 no âmbito da 

declaração de situação de contingência instituída nomeadamente no concelho de Faro. 

Nessa fase, o Governo opta por um elenco mais intenso de restrições, suspensões e 

encerramentos do que aquele que se encontrava vigente, sem prejuízo da gradualidade do 

levantamento das restrições e da necessidade de se manter o escrupuloso cumprimento pela 

população portuguesa das medidas de distanciamento físico indispensáveis à contenção da 

infeção.  

Neste contexto, as feiras e os mercados podem acontecer devendo para tal existir um plano de 

contingência, que contemple a redução do risco para a saúde, quer dos comerciantes, quer 

dos utentes, de forma a minimizar o impacto económico neste setor de atividade, bem como 

assegurar uma maior oferta de bens à população. 

Em virtude da adequação do evento às condições de exceção em que nos encontramos, o 

mesmo realizar-se-á no piso 0 do edifício da antiga loja “Zara”, na Rua de Santo António, n.º 2, 

em Faro, no período compreendido entre os dias 10 e 13 de dezembro, das 10:00 às 20:00 

horas. O local contará com um espaço de exposição e venda de livros, em forma de ilha, 

permitindo que os visitantes/consumidores circulem à sua volta, em fila, guardando o 

necessário distanciamento. Esta situação será assegurada, através da sinalética e do controlo 

das entradas que assegurarão que apenas permanecerão no espaço um número máximo de 10 

pessoas de cada vez. 

De referir que, para a dinamização destes eventos, é imprescindível a existência de um Plano 

de Contingência para a COVID 19, que contemple a redução do risco para a saúde, quer dos 

dinamizadores socioculturais e agentes associativos, quer do público, de forma a minimizar o 

impacto económico neste setor de atividade, bem como assegurar uma maior oferta cultural à 

população. 

O presente plano é da responsabilidade do Município de Faro ou dos requerentes do espaço, 

sendo considerados à frente como promotores. 
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O plasmado no suprarreferido normativo legal foi refletido agora para o artigo 18º da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 51-A/2020, de 26 de junho, que se transcreve: 

Artigo 18º 

1 — Para cada recinto de feira ou mercado, deve existir um plano de contingência para o 

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 e distanciamento 

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

prevenção e controlo da infeção, nomeadamente: 

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; 

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; 
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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. 

II. Localização 

A Feira do Livro decorrerá no piso 0 do edifício com o n.º 2, na Rua de Santo António (antiga 

loja Zara), no período compreendido entre os dias 10 e 13 de dezembro, das 10:00 às 20:00 

horas, diariamente. 

III. Lotação 

Tratando-se de um espaço fechado terá uma lotação máxima de 10 pessoas em permanência. 

Será aplicado o controlo de acesso e implementados circuitos de sinalização de circulação. 

Haverá, ainda, vigilância no interior do recinto para garantir que não existe acumulação de 

pessoas nos circuitos assinalados. 

IV. Objetivo e âmbito de aplicação 

O presente Plano de Contingência pretende antecipar e gerir o impacto duma situação de 

infeção nos dinamizadores, vendedores, expositores, público e colaboradores do Município de 

Faro afetos à organização da Feira do Livro: 

• Preparar a resposta operacional para minimizar as condições de propagação da infeção 

COVID-19 e reduzir os riscos de contaminação; 
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• Seguir as indicações e recomendações das autoridades nacionais de saúde e a 

evolução da situação a nível local e nacional; 

• Definir a estrutura de decisão, coordenação, monitorização e divulgação de 

informação. 

V. Constituição e funcionamento da direção e coordenação 

O presente plano prevê a criação de uma estrutura interna que garanta a realização da Feira 

do Livro, pelo que se torna imprescindível concertar ações e promover a partilha de 

informação entre os intervenientes, designadamente, público, vendedores, expositores e 

colaboradores do Município de Faro afetos à Divisão de Cultura. 

Neste sentido, estabelece-se que a elaboração do presente documento ficará sob a direção do 

Município de Faro que, no caso concreto é também o promotor do evento, reservando-se o 

direito de encerrar o espaço/evento no caso de as normas de segurança vertidas neste plano 

não estarem a ser cumpridas. 

O gestor do plano é o Município de Faro que tem como missão e responsabilidade a 

monitorização e acompanhamento das aplicações das regras de contingência no Museu 

Municipal de Faro nos dias em que decorrerem atividades, centralizar a informação e efetuar o 

respetivo reporte, bem como sugerir alguma alteração ao plano sempre que a situação o 

justifique ou que a legislação venha a prever. 

 

VI. Competência da direção do plano 

Compete ao diretor do plano: 

• Decidir sobre a gestão e estratégia face ao evoluir das situações;  

• Acompanhar a coordenar as atividades e monitorizar o cumprimento do plano;  

• Assegurar a divulgação do plano entre todos os intervenientes (público, expositores e 

colaboradores do Município de Faro afetos à organização do evento);  

• Apoiar a gestão do processo de comunicação interna e externa em consonância com 

as autoridades de saúde, nomeadamente promover a disponibilização do plano no 

sítio de internet do município;  
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• Mandar suspender as atividades ou interromper a circulação de pessoas sempre que 

se torne necessário, quando houver casos suspeitos no âmbito da COVID-19 ou 

sempre que haja necessidade de proceder a limpezas e higienização dos espaços, 

superfícies e /ou equipamentos; 

• Realizar alterações ao Plano de Contingência, caso se verifiquem alterações das 

orientações da Direção-Geral da Saúde ou por imposição legislativa; 

• Assegurar que a área de isolamento, instalada na zona dos provadores, se encontra 

com as condições preconizadas nas orientações da DGS. 

 

VII. Ação a efetuar em função de casos suspeitos  

Diligências a efetuar na presença de participantes/expositores suspeitos de infeção por COVID-

19: 

 

• O promotor do evento deverá solicitar a todos os expositores, funcionários e publico, 

com acesso à Feira do Livro que façam a medição de temperatura ao chegarem ao 

local; 

• O promotor do evento deverá apenas certificar-se que todas as condições estão 

reunidas, não sendo necessário o registo das temperaturas e dados pessoais dos 

participantes; 

• Se o promotor do evento identificar casos de expositores que apresentem 

temperatura elevada na montagem dos seus espaços, deverá tomar as medidas 

necessárias para impedir a sua permanência no espaço e fazer o seu encaminhamento 

para a área de isolamento; 

• Tratando-se de uma feira do livro em recinto fechado, será feito o controlo de 

temperatura dos clientes/visitantes; 

• Se forem identificadas pessoas com sintomas evidentes da COVID-19, deve ser 

acionado o Plano de Contingência e encaminhadas as pessoas de imediato para as 

autoridades de saúde;  

• Confirmar a efetiva implementação dos procedimentos estabelecidos. 
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VIII. Procedimentos perante um caso suspeito 
Face ao aparecimento de um caso suspeito de infeção por COVID-19 no recinto durante a 

realização do evento, devem ser tomadas as seguintes diligências: 

• Providenciar a entrega de um kit de proteção individual com máscara cirúrgica e luvas 

descartáveis; 

• Encaminhar o caso suspeito através dos circuitos definidos para a área de 

“isolamento”, garantindo que o mesmo é portador de máscara; 

• A área de “isolamento” deverá possuir uma cadeira, um kit com água e alguns 

alimentos não perecíveis, solução antisséptica de base alcoólica e termómetro; 

• A “área de isolamento”, instalada na zona dos provadores, no piso 0, deverá estar 

próxima de instalação sanitária e equipada com dispensadores de sabão e toalhetes de 

papel de utilização individual; 

• A pessoa suspeita de ter contraído o vírus deverá contactar o Serviço Nacional de 

Saúde, através do SNS24 – 808 24 24 24. 

 

Após avaliação o SNS informa: 

• Se não se tratar de caso suspeito COVID-19:  

o Define os procedimentos adequados à situação clínica da pessoa;  

• Se se tratar de caso suspeito COVID-19:  

o O SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico (LAM) da Direção-Geral da 

Saúde para validação da suspeição. Desta validação o resultado poderá ser:  

 Caso suspeito não validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS 

define os procedimentos habituais e adequados à situação clínica da 

pessoa.  

 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.  

 

No caso de suspeito validado, o Município deve:  

• Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da “Área de Isolamento”, após 

a saída da vítima deste local;  
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• Armazenar os resíduos produzidos pelo caso confirmado em saco plástico e fechado 

para posteriormente ser remetido para operador licenciado de gestão de resíduos 

hospitalares.  

 

Procedimento de vigilância de contactos próximos: 

Considera-se “contacto próximo” pessoas que não apresentam sintomas no momento, mas 

que tiveram ou podem ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. 

Perante um caso confirmado por COVID-19 deverão ser ativados os procedimentos de 

vigilância ativa dos contactos próximos, identificando e listando esses contactos. 

IX. Procedimento para o funcionamento da Feira do Livro de Faro 

De acordo com o n.º 4 do art.º 18 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 51-A/2020, de 26 

de junho, e de acordo com as orientações da DGS, o funcionamento das feiras e mercados fica 

sujeito a um conjunto de procedimentos de prevenção e controlo da infeção, designadamente: 

 É obrigatório, dentro do recinto (zona de recinto e expositores) da feira ou mercado, o 

uso de máscara ou viseira pelos feirantes e seus colaboradores, consumidores e 

funcionários do mercado expositor bem como clientes e visitantes; 

 Não é permitido o atendimento a quem não esteja a cumprir as regras de segurança 

da etiqueta respiratória recomendadas pela DGS (uso de máscara ou viseira). 

 Definição de circuitos específicos de entrada e de saída do recinto. 

 Manter o distanciamento físico de dois metros entre as pessoas de pé. 

 Definir e implementar corredores de sentido de fluxo. 

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

de cada vez, respeitando as regras de higiene e segurança. 

 Assegurar que os consumidores permanecem no recinto apenas o tempo estritamente 

necessário. 

 Cada expositor deve disponibilizar aos clientes/visitantes solução líquida de base 

alcoólica para higienização das mãos. 

 Cada expositor deve proceder à limpeza e desinfeção dos equipamentos, objetos, 

superfícies, produtos e utensílios de contacto direto com os clientes; 
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 Cada expositor deve proceder à limpeza e desinfeção dos equipamentos de partilha 

caso existam, após o contacto direto com os clientes/visitantes assegurando a 

perfeita higienização entre possíveis utilizações. 

 Cada expositor deve providenciar uma barreira física de forma a assegurar um 

distanciamento mínimo de 1 metro entre o consumidor e a banca expositora. 

 Os artigos só podem ser manuseados pelos expositores e seus colaboradores, salvo 

se forem disponibilizadas ao consumidor luvas para o efeito. 

 Limpezas de hora a hora dos corrimões, balizadores, maçanetas e todas as áreas que 

possam ser passíveis de toque pelos visitantes. 

 Observar todas as regras do SNS e do Governo aplicáveis. 

X. Ativação do plano 

A gestão da situação no âmbito da infeção por COVID-19 depende da pertinência das 

decisões e ações levadas à prática em cada momento, de acordo com as orientações das 

autoridades de saúde. 

O Plano de Contingência é desativado segundo orientações das entidades competentes com 

base nas orientações da DGS e visa o restabelecimento do normal funcionamento da Feira do 

Livro. 

XI. Plano higienização dos recintos / Protocolo de resíduos 

Método Frequência 

1 – Higienização de WC (quando aplicável): 

• Arejamento do espaço;  
• Lavagem com detergente do lavatório e 

sanita;  
• Desinfeção com solução de água e lixívia; 
• Aguardar 10 minutos; 
• Enxaguar com água 
• Lavar o chão com o mesmo procedimento; 
• No final desinfetar novamente torneiras, 

botão do autoclismo e puxadores das 
portas 

• Pelo menos 2x durante o período 
da manhã. 

• Pelo menos 2 x durante o período 
da tarde (quando aplicável) 

• Ou sempre que se achar 
conveniente, dependendo da 
frequência de utilização. 
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2 – Limpeza da área  

• Recolha de resíduos e acondicionamento 
em sacos; 

• Deposição dos resíduos nos respetivos 
contentores; 

• Acondicionar em sacos as máscaras e 
outros materiais de proteção, fechar e 
deitar no contentor para deposição de 
resíduos sólidos urbanos.  

 

• Após o horário de encerramento do 
recinto 

3 - Lavagem do Espaço 

• Usar água e/ou água + solução desinfetante  

 

 










