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PREÂMBULO 

 
 
O presente Plano de Contingência, no âmbito da pandemia Covid 19, da União das 

Freguesias de Pontinha e Famões (UFPF) para o Mercado de Levante da Pontinha visa 

definir esquemas de atuação no que respeita à prevenção, controlo e vigilância sanitária 

no recinto do referido mercado. 

Este Plano foi preparado com base nas orientações da Direção Geral da Saúde (DGS) 

divulgando informação destinada à população em geral e empresas, alertando para a 

importância de medidas adequadas de prevenção e contenção, de forma a evitar o 

contágio do vírus e recomendando a elaboração de planos de contingência. 

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, adotando 

medidas obrigatórias para assegurar o tratamento e prevenção da COVID-19, 

estabelecendo medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia. 

No período de tempo decorrido foi durante duas vezes decretado o estado de 

emergência em Portugal, o que levou à aprovação de três decretos do Governo com 

vista à sua regulamentação. 

Neste contexto, o Governo aprovou o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, tendo sido, 

na sequência da renovação da declaração do estado de emergência pelo Decreto do 

Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril, aprovado o Decreto n.º 2-B/2020, 

de 2 de abril, no qual foi aprovado um conjunto adicional de medidas de modo a minorar 

o risco de contágio e de propagação da doença e, finalmente, o Decreto n.º 2-C/2020, 

de 17 de abril. 

Na vigência do estado de emergência foram definidas regras de confinamento geral com 

o intuito de conter a transmissão do vírus e a expansão da COVID-19, assegurando, 

concomitantemente, o bom funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e 

serviços essenciais. 

O último diploma do Presidente da República que decretou o estado de emergência 

cessou os seus efeitos às 23:59 h do dia 2 de maio, deixando de vigorar o Decreto n.º 

2-C/2020, de 17 de abril, que regulamentava este estado de emergência. 

Por Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, foi declarada, na 

sequência da situação epidemiológica da COVID-19, a situação de calamidade em todo 

o território nacional até às 23:59 h do dia 17 de maio de 2020. 
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A Comissão Europeia apresentou no dia 15 de abril de 2020, um roteiro europeu para o 

levantamento das medidas de contenção do coronavírus, que tem em conta o contributo 

do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, do painel consultivo da 

Comissão sobre o coronavírus e a experiência dos Estados-Membros, assim como as 

orientações da Organização Mundial de Saúde, indicando uma abordagem europeia 

para as medidas de desconfinamento. 

Considerando este enquadramento, e atendendo à evolução da situação epidemiológica 

verificada em Portugal, no passado dia 30 de abril foi aprovada pelo Governo uma série 

de medidas com vista a iniciar o processo de abrandamento das medidas que foram 

sendo adotadas para combater a COVID-19. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, definiu três fases 

de desconfinamento: uma iniciada a 30 de abril de 2020, outra após 18 de maio de 2020, 

e a outra para final do mês de maio de 2020, estabelecendo uma estratégia gradual de 

levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da 

doença COVID-19. 

Por Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio, foi prorrogado a 

declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

No dia 15 de maio, por despacho do Concelho de Ministros, foi autorizada a abertura 

gradual de mercados e feiras, embora com condicionamentos, mantendo-se ainda o 

estado de calamidade, qua a 17 de maio voltou a ser prorrogado. 

Neste contexto, entende-se que poderá ser reaberto o Mercado de Levante da Pontinha, 

desde que as regras constantes no presente Plano de Contingência sejam estritamente 

respeitadas. 

Fica claro que a aplicação deste Plano não deverá ser feita de forma estática, sob pena 

de ficar desatualizada, devendo, portanto ser adotada a necessária dinâmica de 

atualização, sempre que a evolução da situação epidemiológica o justifique. 

 

1. OBJETIVOS  

O presente Plano de Contingência é elaborado no cumprimento da orientação constante 

no artigo 18º da Resolução dos Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio, onde 

é descrito que para cada recinto de feira ou mercado “deve existir um plano de 

contingência para o COVID-19, elaborado pela autarquia competente”. 
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Deste moado, competindo à Junta de Freguesia da União das Freguesias de Pontinha 

e Famões a gestão do Mercado de Levante da Pontinha, este Plano de Contingência 

aplica-se ao referido Mercado e constitui um instrumento de orientação para a gestão 

de meios e ações de prevenção e de resposta ao aparecimento de casos suspeitos de 

infeção. 

Assim, 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 

vendedores, consumidores e trabalhadores da UFPF.  

Não estão previstas no atual Plano ações de rastreio ou tratamento médico, uma vez 

que as mesmas devem seguir as orientações da Direção-Geral da Saúde. Outras 

situações não previstas no presente documento deverão ser avaliadas caso a caso. 

 

2. SITUAÇÃO  

No Mercado de Levante da Pontinha são desenvolvidas as atividades económicas de 

comércio a retalho de bens alimentares (hortícolas e charcutaria), floricultura, artigos de 

vestuário, calçado, retrosaria e atoalhados. 

Pela sua configuração, propicia a 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, é considerada neste Plano a especial vulnerabilidade do espaço. 

Neste contexto identificam-se os seguintes intervenientes:  

 Junta de Freguesia da União de Freguesias de Pontinha e Famões; 

 Parceiros da Junta de Freguesia, designadamente: Serviço Municipal de 

Proteção Civil da Câmara Municipal de Odivelas; Polícia de Segurança Pública; 

Unidade de Saúde Pública do ACES Loures-Odivelas; 

 Trabalhadores da UFPF 

 Vendedores/operadores económicos; 

 Colaboradores dos vendedores; 

 Consumidores; 
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3. EXECUÇÃO  

O presente Plano de Contingência aplica-se a todos os vendedores e seus 

colaboradores, consumidores e trabalhadores da UFPF que interagem direta ou 

indiretamente no recinto do mercado.  

No âmbito deste Plano, cada interveniente atuará perante a situação identificada, em 

conformidade com as funções que lhes estão cometidas.  

A efetivação de medidas extraordinárias de contingência e mitigação dos efeitos da 

COVID-19 pela Junta de Freguesia no recinto do Mercado 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. DIREÇÃO E COORDENAÇÃO  

De forma a garantir a continuidade do funcionamento do Mercado, é imprescindível 

promover ações concertadas e a partilha de informação entre os intervenientes. 

Assi, determina-se a criação de um Grupo Coordenador do Plano de Contingência, que 

ficará sob Direção da Presidente da Junta de Freguesia da UFPF, Corália Rodrigues, 

coadjuvada pelos seguintes elementos: 

 Vogal Almiro Morais 

 Teresa Pires (GAE) 

 Sandra Campos (Coordenadora Limpeza Urbana e Ambiente)  

4.1 Competências do Grupo Coordenador do Plano 

Este Grupo é responsável por: 

a) Definir e acompanhar a estratégia de atuação face ao evoluir da situação; 

b) Coordenar a atuação global; 

c) Gerir o processo de comunicação, nomeadamente promover a divulgação; 

d) Obter e divulgar informação atualizada; 

e) Desenvolver, manter, implementar, rever e propor alterações ao Plano. 

 

5. INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E FORMAÇÃO 

5.1 Plano de Contingência para Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) 
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O presente Plano de Contingência adota os necessários procedimentos de prevenção 

e controlo da infeção no recinto do Mercado de Levante da Pontinha, em consonância 

com o Artigo 18º da Resolução dos Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio, 

com a Orientação n.º 006/2020 da DGS e outras Normas e Orientações da DGS. 

5.2 Ativação do Plano  

O Plano é ativado pela Diretora do respetivo Grupo Coordenador, com o apoio técnico 

da restante equipa, atendendo a uma das seguintes situações:  

a) Orientações emanadas pela DGS;  

b) Na iminência da proliferação generalizada de casos de COVID-19 na UFPF, com 

incidência relevante na Vila da Pontinha;  

c) Surgimento de um caso de contaminação ou suspeita de contaminação COVID-

19 no Mercado de Levante da Pontinha.  

A desativação do Plano de Contingência é da responsabilidade da Diretora do respetivo 

Grupo Coordenador, em articulação com a restante equipa. 

 

5.3 Divulgação 

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 das autoridades de saúde e os procedimentos 

definidos no presente Plano. 

Procedeu-se à reprodução de materiais informativos sobre os cuidados a ter para 

reduzir o risco de contágio e disseminação da doença.  

Estes materiais serão distribuídos no recinto do Mercado de Levante da Pontinha. 

5.4 Sensibilização e Formação  

Todos os trabalhadores da UFPF que interagem com o Mercado de Levante e 

vendedores estarão devidamente informados sobre a ativação e/ou revisão deste Plano 

de Contingência. 

Todos aqueles trabalhadores e os vendedores receberão informação orientada para o 

cumprimento adequado das medidas contidas neste Plano, bem como das normas e 

orientações da DGS e das demais autoridades, designadamente no que diz respeito às 

regras de distanciamento físico, práticas de higiene, com particular enfoque na lavagem 

de mãos e etiqueta respiratória.  
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No recinto do Mercado de Levante da Pontinha estarão disponíveis vários cartazes com 

informação sobre a COVID 19 para que os vendedores afixem os mesmos nas suas 

bancas ou terrados em local visível aos clientes. 

5.5 Fases do Plano e Procedimento em Caso de Suspeita de infeção por COVID-

19 

O presente Plano de Contingência incorpora um procedimento operacional, validado e 

divulgado por todos os trabalhadores e vendedores para os informar sobre como devem 

agir se ficarem doentes, caso existam sintomas, como febre de 38º, tosse e/ou 

dificuldade em respirar ou se existir um caso confirmado de COVID-19.  

 

Figura 1 – Fases do Plano de Contingência para os Recintos das Feiras no âmbito do COVID-19 

Em caso de suspeita, o(s) vendedor(es) deve(m) de imediato permanecer isolado(s) 

sem contactar com nenhum colega ou cliente (ou num espaço criado para o efeito), 

informar os trabalhadores da Junta de Freguesia da UFPF em serviço, de modo a 

sere(m) encaminhado(s) para uma zona de isolamento onde deve(m) ligar para o 

SNS24 ou 112 dependendo da gravidade clínica, seguindo o de procedimentos 

recomendado pela DGS na Norma 004/2020.  

 

 

Figura 2 – Procedimento em caso de presença de eventual Infeção por COVID-19 

 

 

 

 

Deteção de 
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cliente informa 

trabalhador da JF -
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Cliente é colocado 
na zona de 
isolamento  

Cliente contata a 
Linha SNS 24 e 

segue as 
orientações da DGS 
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6.  PROCEDIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DO MERCADO  

De acordo com as orientações da DGS e da Resolução do Conselho de Ministros nº 

38/2020, de 17 maio, o funcionamento dos mercados fica sujeito ao cumprimento das 

regras exaradas no Artigo 18º, designadamente: 

  

6.1 MEDIDAS GERAIS DE ATUAÇÃO E DE PREVENÇÃO 

6.1.1 Localização, horário e acesso: 

As instalações do Mercado de Levante da Pontinha estarão abertas ao público de terça-

feira a sábado, das 08h00 às 13h00, com acesso exclusivo pela Estrada Militar, 

devidamente sinalizado, e saída obrigatória pela ala da Praça Bento Jesus Caraça, 

também devidamente sinalizada: 

6.1.2 Regras Gerais para Acesso ao Recinto do Mercado 

O acesso dos clientes ao interior do recinto do Mercado estará condicionado ao rigoroso 

cumprimento das seguintes regras:  

a) A entrada terá que ser feita obrigatoriamente pelo local previamente 

definido e demarcado e sinalizado pelos trabalhadores da Junta de 

Freguesia. 

b) Ocupação máxima no recinto ficará limitada a 0,05 clientes por cada 

metro quadrado de área, sob controlo e orientação dos trabalhadores da 

Junta de Freguesia, não incluindo os vendedores e seus ajudantes que 

aí se encontrem a exercer a sua atividade; 

c) As pessoas que entrem no recinto do Mercado têm que utilizar 

obrigatoriamente máscara facial ou de acordo com as orientações do 

Governo e da Direção Geral de Saúde. Os vendedores, seus ajudantes 

e clientes não portadores de máscara não podem aceder, permanecer 

ou utilizar o recinto Mercado, conforme estabelece o n.º 6 do artigo 13-B 

do Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio, que procedeu à sétima 

alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, incorrendo em 

contraordenação, punida com coima de valor mínimo correspondente a 

120,00 euros e valor máximo de 350,00 euros, conforme o n.º 7 do 

mesmo preceito legal; 
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d) O posicionamento dos clientes tem de ser em fila, mantendo a distância 

entre si de 2 metros no exterior do recinto e sob controlo dos 

trabalhadores da Junta de Freguesia; 

e) Têm prioridade no atendimento as pessoas sujeitas a um dever especial 

de proteção (maiores de 70 anos, imunodeprimidos e os portadores 

documentados de doença crónica, designadamente os hipertensos, os 

diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores de doença 

respiratória crónica e os doentes oncológicos), bem como profissionais 

de saúde, elementos das forças e serviços de segurança, de proteção e 

socorro, pessoal das forças armadas e de prestação de serviços de apoio 

social; 

f) A informação do Direito de Atendimento Prioritário estará exposta, de 

forma clara e visível, e serão adotadas todas as medidas necessárias 

para a que o mesmo seja cumprido de forma organizada e com respeito 

pelas regras de higiene e segurança; 

g)  Desinfeção das mãos à entrada e saída do recinto com gel alcoólico 

desinfetante disponibilizado pela Junta de Freguesia; 

h) Observância das orientações de autoproteção emanadas pela Direção-

Geral de Saúde (DGS), devidamente afixadas em local bem visível no 

recinto e nos concessionários; 

6.1.3 Regras para a Circulação no Recinto do Mercado 

A permanência dos clientes no interior do recinto do Mercado está condicionada ao 

rigoroso cumprimento das seguintes regras: 

a) Posicionamento dos clientes em fila, mantendo a distância entre eles de 

2 metros, em cada atividade económica; 

b) Manutenção da distância de 2 metros de separação entre o cliente e o 

vendedor, durante toda a operação de compra e venda; 

c) Proibição de manusear os produtos expostos, conforme instruções 

afixadas em local bem visível no recinto do mercado; 

d) Recolha dos produtos adquiridos exclusivamente na área da banca ou 

terrado especialmente reservada e sinalizada pelo vendedor para o 

efeito; 
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e) Observância das recomendações de autoproteção emanadas pela 

Direção-Geral de Saúde (DGS), devidamente afixadas no recinto do 

Mercado em local ou locais bem visíveis. 

6.1.4 Deveres dos Vendedores 

A atividade dos concessionários no interior Mercado está condicionada ao rigoroso 

cumprimento das seguintes regras: 

a) Ocupação pelos vendedores do respetivo espaço de venda de acordo 

com a distribuição determinada pela Junta de Freguesia, de modo a 

permitir o devido distanciamento entre si; 

b) Apresentação de um Plano de Higienização, que vá ao encontro de todas 

as recomendações de contingência emanadas pelo Governo e pela 

Direção Geral de Saúde, designadamente as medidas de proteção e 

disponibilização de gel alcoólico desinfetante; 

c) Cada atividade económica só poderá ter um número limitado de 

colaboradores/ajudantes, por forma a garantir o distanciamento social 

dentro da banca ou terrado; 

d) Utilização de máscaras faciais e luvas descartáveis, as quais depois de 

utilizadas devem ser cuidadosamente depositadas no lixo; 

e) Criação na sua banca ou terrado do ponto exclusivo para a recolha pelos 

clientes dos produtos adquiridos, especialmente reservado e sinalizado 

para o efeito; 

f) Proibição da possibilidade de manusear os produtos expostos, 

nomeadamente colocando-os à disposição dos clientes que os 

adquiriram; 

g) Na venda de vestuário, calçado ou outros bens que exijam manipulação 

por 

parte dos clientes, deverão ser disponibilizadas luvas descartáveis para 

o efeito; 

h) Nos casos em que a atividade implique contacto intenso com objetos ou 

superfícies, os vendedores devem assegurar a desinfeção periódica de 

tais objetos ou superfícies, mediante a utilização de produtos adequados 

e eficazes no combate à propagação do vírus, exceto se ponderosas 

razões de segurança alimentar não permitam essa prática. 
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i) Retirada de todos os produtos da banca, aquando do encerramento do 

recinto, de forma a permitir a sua adequada higienização. 

j) Observância das orientações de autoproteção emanadas pela Direção 

Geral de Saúde, devidamente afixadas em local bem visível nas 

instalações. 

k) Em caso de não cumprimento das orientações da Junta de Freguesia, de 

desrespeito pelas regras de higiene e segurança e atendimento prioritário 

estabelecidas no Decreto-Lei n.º 2-C/2020, de 17 de abril, bem como das 

orientações emanadas pela Direção Geral de Saúde, o(s) vendedor(es) 

será(ão) proibido(s) de exercer a sua atividade no Mercado 

6.1.5 Deveres dos Trabalhadores da Junta de Freguesia da UFPF 

Os trabalhadores da Junta de Freguesia devem garantir o funcionamento adequado do 

Mercado de acordo com o horário definido e afixado no ponto de entrada do recinto, sob 

condição do rigoroso cumprimento das seguintes regras: 

a) Abertura e encerramento rigoroso no horário definido; 

b) Todos os trabalhadores da Junta de Freguesia terão de usar material de 

equipamento de proteção individual, designadamente máscaras, bem 

como os vendedores, que deverão adquirir por meios próprios; 

c) Controlo dos clientes em fila, mantendo a distância de segurança entre 

eles de 2 metros no exterior do recinto; 

d) Não permitir a entrada no recinto de clientes ou vendedores sem 

máscara facial, de acordo com as orientações emanadas pelo Governo 

e pela Direção Geral de Saúde; 

e) Será permitida a utilização do recinto unicamente para as atividades 

comerciais essenciais e determinadas; 

f) Ocupação pelos vendedores do respetivo espaço de venda de acordo 

com a distribuição determinada pela Junta de Freguesia, de modo a 

permitir o devido distanciamento entre si; 

g) Manutenção da distância de 2 metros de separação entre o cliente e o 

operador, durante toda a operação de compra e venda; 

h) A adequada e atempada afixação, em local bem visível, das orientações 

de autoproteção emanadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS);  
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i) Fiscalização dos vendedores relativamente ao cumprimento da 

higienização do espaço, aos equipamentos de proteção, à 

disponibilização de doseadores de álcool gel, bem como a desinfeção 

dos espaços e respetivas zonas envolventes, após a venda;  

j) A colocação de doseadores de gel alcoólico na zona de acesso (entrada) 

do recinto do Mercado;  

k) Garantir que a permanência dos clientes no recinto do Mercado é limitada 

ao estrito período de tempo necessário à aquisição de produtos, com 

proibição de consumo de produtos no seu interior;  

l) A monitorização e a fiscalização do cumprimento das diretivas de 

funcionamento do Mercado também estarão sob alçada da Proteção Civil 

Municipal e da Polícia de Segurança Pública. 

7. LOGÍSTICA  

Para a implementação deste plano é fundamental o envolvimento conjunto e apoio de 

vários serviços, nomeadamente: 

 Setor de Licenciamentos e Fiscalização da Junta de Freguesia da UFPF; 

 Setor de Aprovisionamentos da Junta de Freguesia da UFPF — para 

assegurar a reposição e reforço de stocks de bens essenciais e indispensáveis 

ao funcionamento dos serviços (produtos de higiene, limpeza, kits de proteção 

individual, etc.);  

 Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal de Odivelas — 

para arantir o cumprimento do Plano de Segurança (anexo V) do recinto do 

Mercado e a articulação com a DGS.  

 Força Policial Territorialmente Competente — para garantir o cumprimento 

das regras definidas para o bom funcionamento da o Mercado. 

8. CONCLUSÃO 

A Junta de Freguesia da UFPF compromete-se a assegurar:  

a) a presença de funcionários com formação que ajude a pôr em prática o presente 

Plano e a evitar aglomerados de pessoas, assim como à circulação dos clientes 

no recinto do Mercado de forma faseada e que só se aproximem de cada banca 

ou terrado 1 ou 2 clientes de cada vez. E, ainda, caso existam filas, que estas 
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sejam controladas e que cada cliente tenha uma distância de segurança de outro 

de 2 metros;  

b) todos os concessionários têm que estar equipados com máscara, luvas e gel 

desinfetante em local visível para uso próprio e do cliente;  

c) os clientes não poderão mexer nos produtos expostos nem ter qualquer contacto 

físico com o vendedor ou seu colaborador, e devem estar afastados de forma a 

criar uma distância de segurança de 2 metros. Será marcado o chão com spray 

com a respetiva distância de segurança;  

d) os vendedores e seus colaboradores, nas suas pausas, não devem criar 

ajuntamentos com outros colegas e deverão permanecer o máximo possível 

dentro do espaço da sua banca ou terrado;  

e) o balcão e outros materiais utilizados na atividade de venda (sejam utensílios de 

corte, máquinas registadoras, multibancos, devem ser desinfetados com produto 

desinfetante próprio (referido atrás) de forma contínua e consciente ao longo do 

horário do Mercado, de acordo com a movimentação do mesmo;  

f) os vendedores e seus colaboradores devem proceder à lavagem e desinfeção 

das suas mãos constante e conscientemente, sempre que atendam um novo 

cliente e ao longo de todo o horário de trabalho; 

g) todos os vendedores têm que ter afixados na sua banca ou terrado cartazes 

sobre as medidas gerais de proteção, bem como sobre a colocação de máscaras 

e tratamento das mesmas e outras medidas de higiene e segurança;  

h) os clientes devem respeitar as regras e estão proibidos de entrar na banca ou 

terrado, de ter contacto físico com os operadores económicos vendedores ou 

seus colaboradores, de tocar em produtos antes da venda e respeitar uma 

distância de segurança de outros clientes;  

i) todos os clientes que marquem presença nos recintos das feiras têm que usar 

máscara protetora ou viseira.  

j) Todas as situações não previstas no presente documento serão alvo de análise, 

caso a caso e enquadradas por despacho da Presidente da Junta de Freguesia 

da União das Freguesias de Pontinha e Famões, ouvido o Executivo, de acordo 

com a legislação aplicável. 
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9. ANEXOS 

ANEXO I - MEDIDAS GERAIS COVID-19 

 

 



 

15 | P á g i n a  
 

 

ANEXO II - MÁSCARA 
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ANEXO III – NORMAS PARA UMA CORRETA DESINFEÇÃO DAS MÃOS 
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ANEXO IV - PLANO DE CONTINGÊNCIA DA FREGUESIA PONTINHA E FAMÕES 

 

 

PARTE I – ENQUADRAMENTO GERAL DO PLANO 

 

1. ÂMBITO E OBJETIVOS 

 

O “Plano de Contingência” da Freguesia de Pontinha e Famões pretende 

antecipar e gerir na Freguesia, o impacto do atual surto de doença por 

Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19, denominado doravante 

por COVID-19. 

 

O objetivo principal do Plano de Contingência é preparar a Freguesia para gerir 

o risco de infeção e enfrentar eventuais casos de doença, minimizando a sua 

transmissão e o seu impacto na Freguesia e na comunidade. 

 

O presente Plano foi preparado com base nas orientações da Direção-Geral da 

Saúde e visa: 

 

          - Preparar a resposta para minimizar as condições de propagação do  

             COVID-19 

          - Definir os meios de coordenação na Freguesia 

 

O Plano de Contingência tem ainda os seguintes objetivos: 

 

a) Reduzir o risco de contaminação no(s) local(ais) de trabalho; 

b) Assegurar o funcionamento dos órgãos e serviços da Freguesia; 

c)  Envolver as entidades oficiais que possam garantir o apoio em caso de 

pandemia; 

 

O Plano de Contingência é aprovado pelo Executivo da Junta de Freguesia de 

Pontinha e Famões. 

 

2. ATIVAÇÃO DO PLANO 

 

O Plano de Contingência é ativado por determinação da Presidente da Junta 

de Freguesia, em coordenação com o Serviço Municipal de Proteção Civil, 

devendo, a cada momento, ser ponderada a abrangência das medidas face aos 

dados disponíveis. 

 

O Plano de Contingência é desativado pela Presidente da Junta de Freguesia 

em coordenação com as demais entidades competentes na matéria. 

PARTE II – PREVENÇÃO, MONITORIZAÇÃO E RESPOSTA 
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        1. Prevenção e Monitorização 

 

A prevenção e monitorização inicia-se com a aprovação do presente Plano e 

inclui as seguintes medidas: 

 

a) acompanhamento das orientações transmitidas pela Direção-Geral da Saúde; 

 

b) divulgação de informação relativa ao COVID-19; 

 

c) divulgação de medidas preventivas (higienização das mãos; etiqueta            

respiratória; procedimentos de colocação de máscara cirúrgica; procedimentos 

de conduta social);  

d) divulgação das diretrizes emanadas da DGS e das demais entidades 

competentes quanto à manutenção, condicionamento ou suspensão do 

transporte escolar; 

      e)  identificação dos serviços essenciais ao funcionamento da Freguesia; 

 

f) identificação dos trabalhadores da Freguesia que, pelas suas atividades/tarefas, 

poderão ter um maior risco de infeção pelo COVID-19 (ex. trabalhadores que 

realizem atividades de atendimento ao público) 

 

g) reforço e dispersão pelos espaços e serviços das Junta de Freguesia e demais 

equipamentos da Freguesia, de forma autónoma ou em colaboração com o 

Município, e em consonância com as orientações emitidas pela DGS, de 

soluções antisséticas de base alcoólica (vulgo desinfetantes) e a aquisição de 

dispensadores de lenços; 

 

h) aquisição de máscaras, termómetros auriculares e de outros instrumentos 

necessários à prevenção e combate à contaminação; 

 

i) reforço da higienização dos sanitários (após limpeza regular deverá ser utilizado 

desinfetante) e de superfícies mais manuseadas (ex: maçanetas de portas, 

corrimãos, botões dos elevadores e teclados dos computadores); 

 

j) preparação de instalações adequadas para servirem de área de isolamento, de 

forma autónoma ou em coordenação com o Município; 

 

     l) elaboração de comunicação a enviar às empresas e demais pessoas que 

prestam serviços à Freguesia da Pontinha e Famões. 

 

Inclui ainda: 

 

     - Para todos aqueles que tenham regressado de áreas com transmissão 

comunitária ativa ou que tenham efetuado escala nessas áreas, nos últimos 10 
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dias, independentemente de apresentarem sintomas sugestivos de doença 

respiratória, a obrigação de contactar o Serviço de Saúde Local ou ligar 808 24 

24 24 (SNS24), informando sobre a sua história de viagem e de seguirem as 

orientações que vierem a ser indicadas. 

 

     -  Todos aqueles a quem for recomendado, pelo SNS24, algum período de 

quarentena têm a obrigação de informar a sua situação à Junta de Freguesia. 

 

     - O registo biométrico de assiduidade e pontualidade deixa temporariamente 

de ser feito através do reconhecimento de impressão digital, passando a efetuar-

se através de outros métodos. 

 

Estas medidas aplicam-se a todos aqueles que exerçam funções nos serviços e 

espaços da Junta de Freguesia e demais equipamentos da Freguesia. 

 

2. Mobilização da resposta 

 

A mobilização da resposta deve ser ativada quando for identificado um eleito, 

trabalhador, ou colaborador da Junta de Freguesia, suspeito de estar infetado 

por COVID-19.  

 

De igual modo, deve ser ativada quando for confirmado caso suspeito 

trabalhador/colaborador de empresa ou entidade externa que exerça a sua 

atividade nos serviços e/ou equipamentos da Freguesia. 

 

A mobilização da resposta deve ainda ser ativada caso existam orientações da 

Direção-Geral da Saúde nesse sentido, independentemente de confirmação de 

caso suspeito na Freguesia. 

 

A mobilização da resposta pode incluir, entre outras, as seguintes MEDIDAS: 

 

     a) acionamento da área de isolamento; 

     b) definição dos postos de trabalho que possam ficar temporariamente 

desativados (designadamente, os que implicam atendimento ao público) e os 

respetivos trabalhadores sejam dispensados de comparecer ao trabalho; 

 

     c) determinação de casos em que se justifique o trabalho à distância, com 

recurso 

a meios tecnológicos de informação e comunicação; 

     d) fornecimento a trabalhadores e membros dos órgãos da Freguesia dos 

equipamentos (computadores, telemóveis) adequados para garantia dos 

serviços essenciais; 
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     e) suspensão das deslocações em serviço de eleitos e trabalhadores 

     f) restrição de reuniões presenciais, no âmbito dos serviços da Junta de 

Freguesia, ao mínimo essencial, devendo ser privilegiada a reunião à distância, 

através de meios tecnológicos de informação e comunicação; 

     g) comunicação aos trabalhadores dos procedimentos sobre justificações de 

faltas no caso de ausência relacionada com o COVID-19; 

 

     h) suspensão de eventos e atividades de qualquer natureza. 

 

Estas medidas aplicam-se a todos aqueles que exerçam funções nos espaços 

da Freguesia, abrangendo também as empresas externas. 

 

 

PARTE III – ASPETOS MÉDICOS 

 

1. Definição de caso suspeito 

 

A definição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, à 

data, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis 

(ECDC) e foi definida pela Direção-Geral da Saúde como aquela que deve ser 

adotada pelas instituições: 

 

a) Critérios clínicos: Infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade 

respiratória) requerendo ou não hospitalização 

b) Critérios epidemiológicos: História de viagem para áreas com transmissão 

comunitária ativa nos 14 dias anteriores ao início dos sintomas ou contacto com 

caso confirmado ou provável de infeção por COVID-19, nos 14 dias anteriores 

ao início dos sintomas ou caso tenha estado em instituição de saúde onde são 

tratados doentes com COVID-19 

 

2. Transmissão da infeção 

 

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se: 

 

      Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

 

      Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

 

      Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores 

a 1 mícron). 

 

A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre 

durante uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da 
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disseminação de 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. 

 

O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o COVID-19 e, em 

seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), 

pode conduzir à transmissão da infeção. 

 

3. Equipamentos de Proteção 

 

A decisão de utilização de máscaras em permanência, designadamente, para 

pessoas com infeções respiratórias, poderá ser recomendada pelo GGC19, 

tendo em conta a evolução da crise e as recomendações das autoridades de 

saúde 

 

PARTE IV – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

1. Procedimento num caso suspeito 

 

Qualquer eleito, trabalhador ou colaborador externo da Freguesia com sinais e 

sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que identifique alguém nos 

espaços, serviços, ou demais instalações e equipamentos da Freguesia, 

compatíveis com a definição de caso suspeito, deve informar, preferencialmente 

por via telefónica, a Junta de Freguesia, através do número 214 787 280.  

 

 

Sempre que possível, deve ser assegurada a distância de segurança (superior 

a 1 metro) do doente. Quem acompanhar o doente deve colocar, momentos 

antes de se iniciar esta assistência, uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, 

para além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção 

(PBCI) quanto à higiene das mãos, após contacto com o doente. 

O doente (caso suspeito de COVID-19) já na área de “isolamento”, contacta o 

SNS 24 (808 24 24 24) e deve colocar a máscara cirúrgica, se a sua condição 

clínica o permitir. 

 

A máscara deverá ser colocada pelo próprio doente. Deve ser verificado se a 

máscara se encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face, de 

modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face. Em 

homens com barba, poderá ser feita uma adaptação a esta medida - máscara 

cirúrgica complementada com um lenço de papel). Sempre que a máscara estiver 

húmida, deve ser substituída por outra 

 

Caso ocorra um caso suspeito validado: 
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          - A Junta de Freguesia tomará as medidas adequadas previstas no 

presente Plano; 

 

         - A área de isolamento ficará interditada até á validação da 

descontaminação pela Autoridade de Saúde Local. 

 

A Junta de Freguesia determinará a limpeza e desinfeção da área de isolamento, 

bem como do local de trabalho do doente e determinará o armazenamento dos 

resíduos do doente, que devem ser segregados e enviados para operador 

licenciado para gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 

 

 

2. Procedimento de vigilância de contactos próximos 

 

Considera-se “contacto próximo” alguém que não apresenta sintomas no 

momento, mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de 

COVID-19. O tipo de exposição do contacto próximo determinará o tipo de 

vigilância. 

 

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

      - “Alto risco de exposição”, é definido como alguém do mesmo posto de 

trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 metros) do doente ou que esteve 

face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com este em espaço fechado 

ou ainda que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos, talheres), 

toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com 

expetoração, sangue, gotículas respiratórias. 

 

       - “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como alguém que teve 

contacto esporádico (momentâneo) com o Caso Confirmado (ex. em 

movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções 

respiratórias através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou 

espirro) ou que prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha 

seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e luvas; 

etiqueta respiratória; higiene das mãos). 

 

O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida 

de precaução, a vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias 

desde a 

data da última exposição a caso confirmado. 

 

A vigilância de contactos próximos com “alto risco de exposição” implica: 
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1.  Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde Local durante 14 dias desde a 

última exposição; 

2. Não deslocação às instalações e demais espaços e equipamentos da Junta de 

Freguesia, durante os referidos 14 dias; 

3.  Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-19, incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar; 

4. Restrição do contacto social ao indispensável; 

5. Evitar viajar; 

6.  Estar contactável para monitorização ativa durante os 14 dias desde a data 

última exposição. 

 

A vigilância de contactos próximos com “baixo risco de exposição” 

implica: 

 

1.  Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-19, incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar; 

 

2.  Acompanhamento da situação pela Junta de Freguesia em colaboração com a 

Autoridade de Saúde Local. 

 

 

Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a 

situação fica encerrada para efeitos de prevenção e combate ao COVID-19. 

 

 

PARTE V – PLANO DE COMUNICAÇÃO 

 

A Junta de Freguesia preparará um plano de comunicação com a identificação 

dos alvos da comunicação e conteúdo da informação: 

 

a) Os que exercem funções na Junta de Freguesia 

 

           -  Informação sobre a situação; 

 

               - Procedimentos especiais a observar para limitar contágio e 

propagação. 

 

b) Prestadores de serviços externos. 

 

c) Fornecedores de equipamentos. 

 

d) Comunicação social. 
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e)  Entidades externas. 

 

PARTE VI – RESPONSABILIDADES NO ÂMBITO DO PLANO 

 

Para além das responsabilidades já referidas, compete: 

 

1. Aos eleitos da Freguesia, informar sobre as tarefas e ações essenciais e aquelas 

que podem ser asseguradas por trabalho à distância, bem como acompanhar a 

reposição da normalidade; 

 

2. Aos trabalhadores e demais colaboradores que prestem atividade nos serviços 

da Junta de Freguesia e nas demais instalações e equipamentos da Freguesia, 

informar a Junta de Freguesia, sobre deslocações/viagens que venham a 

realizar, ou tenham efetivado, no país ou no estrangeiro, bem como eventuais 

contactos com pessoas portadoras de COVID-19, devendo fazê-lo através do 

telefone 214 787 280. 

 

 

Pontinha, 6 de março de 2020 

 

A Presidente, 

 

 

(Corália Rodrigues) 
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ANEXO V – DISPOSIÇÃO DE BANCAS E TERRADOS E PLANO DE CIRCULAÇÃO 
NO RECINTO DO MERCADO DE LEVANTE DA PONTINHA 

 

 


