
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O CORONAVÍRUS 
 

Regras obrigatórias a adotar pelos artesãos e produtores alimentares 
participantes no Mercadinho de Cacela Velha: 
 
Estabelecimento de procedimentos específicos 
 
a) – Condutas básicas do exercício das atividades: 

 É expressamente obrigatório o uso de mascara por parte do participante/artesão na 
montagem do seu ponto de venda, durante a realização do mesmo e na sua 
desmontagem; 

 Os participantes/artesãos devem assegurar distanciamento obrigatório de bancas e dos 
transeuntes; 

 Serão criadas barreiras de distanciamento entre o participante/artesão e o transeunte 
durante as iniciativas; 

 Os participantes/artesãos deverão informar os transeuntes de que por razões de 
segurança não devem mexer nos produtos expostos, só podendo estes ser manuseados 
pelos participantes e seus colaboradores; 

 As bancas terão, cada uma, 2 metros, podendo no entanto, ser complementadas, se for 
absolutamente necessário, com uma mesa individual de 1 metro, não podendo a 
exposição dos produtos apresentar mais de 3 metros de comprimento. Deverão ainda 
apresentar, uma separação de 2 metros entre elas; 

 Caso os produtos em venda sejam manuseados pelos visitantes, deverão os mesmos ser 
retirados para desinfecção; 

 Em cada bancada deverá ser disponibilizado o seu próprio material de higienização; 
 Os artesãos devem ter mecanismos de pagamento, preferencialmente eletrónico, de 

modo a evitar o manuseamento de dinheiro durante as cobranças. No caso de não ser 
possível, em cada operação de venda a dinheiro, deverão ser desinfetadas as mãos; 

 Após cada atendimento, deverão ser frequentemente lavadas as mãos com água e sabão 
ou utilizada uma solução à base de álcool; 

 Os artesãos deverão trazer o seu próprio material que não poderá ser partilhado. 
 

b) - Procedimento de comunicação interna no caso do processo de alerta de participante 
com sintomas e ligação epidemiológica (compatíveis com a definição de caso suspeito de 
COVID-19): 

 Todos os participantes devem reportar ao responsável da Câmara Municipal / 
Associação que organiza a(s) iniciativa(s), uma situação de doença enquadrada como 
utente com sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso 
possível de COVID-19;  

 Sempre que for reportada uma situação de participante com sintomas, o responsável 
da associação informa, de imediato, a pessoa designada para contacto;  

 Nas situações em que o participante com sintomas necessita de acompanhamento 
(ex. dificuldade de locomoção), a pessoa designada para o efeito acompanha/presta 
assistência ao doente.  
 
 
 
 
 
 



 

 
Este processo de comunicação deve ser o mais célere e expedito possível; 
 
 
c) A Câmara Municipal / Associação deverá adotar medidas de informação aos 
participantes de entre as quais se destacam:  

 
 Procedimentos básicos para higienização das mãos (ex. lavar as mãos com água e 

sabão durante pelo menos 20 segundos; se estes não estiverem disponíveis utilize 
um desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70% de álcool), cobrindo todas 
as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas; 
  

 Procedimentos de etiqueta respiratória (ex. evitar tossir ou espirrar para as mãos; 
tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar lenço 
de papel; higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias);  
 

 Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das mãos 
antes de colocar e após remover a máscara);  
 

 Procedimentos de conduta social (manter o distanciamento entre participantes e 
transeuntes).  
 

 Acompanhamento na instalação/localização das bancas/pontos de venda, garantindo 
o distanciamento obrigatório entre elas (mínimo 2mts) e procedimentos de 
higienização de produtos. 

 
 
 
 
Retirado do “Plano de contingência para o Coronavírus relativo às Mostras de 
artesanato/Feiras de Velharias para o Verão de 2020”, da Câmara Municipal de Vila Real 
de Santo António. 

 


