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1. Nota prévia de enquadramento 

As feiras semanais de Custóias e Santana, de origem secular, tem servido ao longo dos séculos 

para as populações da Freguesia, do Concelho e Concelhos limítrofes, se abastecerem de bens. 

Com o surgimento da pandemia covid-19, e a instauração do estado de emergência, as feiras 

foram suspensas desde o dia 13 de Março até ao final do mês de Maio, pelo Governo de 

Portugal, tal decisão foi transposta por edital exarado pelo Sr. Presidente da Junta da União de 

Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões. 

Com o levantamento do estado de emergência e a instauração do estado de calamidade, houve 

um abrandamento das restrições impostas e a tentativa das populações retomarem 

paulatinamente, com as devidas precauções a vida laboral no sentido de se recuperar a 

economia, manter as relações laborais, e conseguir essencialmente tornar a vida da população o 

mais normal possível.  

Contudo, uma segunda vaga da pandemia trouxe a Portugal e em especial à Região Norte um 

número de indivíduos infetados alarmante, que se traduziu num conjunto muito significativo de 

medidas restritivas em 121 Concelhos de Portugal, no qual Matosinhos se inclui. 

Tal desiderato, e no que às feiras diz respeito, veio a consubstanciar-se com o artigo 18º da 

Resolução do Conselho de Ministros nº 92-A /2020, publicado no Diário da República n.º 

213/2020, Série I de 2 de Novembro do corrente ano, indicando o seguinte: 

Artigo 18.º 

Feiras e mercados 

1 - Para cada recinto de feira ou mercado deve existir um plano de contingência para a doença 
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; 

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 



   

Plano de Contingência covid19 - Feiras semanais de Custóias e Santana - 2ª versão 
4 

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. 

 

2. Memória descritiva 

2.1. Feira de Custóias 

Área aproximada:27000 m² 

Perímetro aproximado: 682 m 

Nº de consumidores permitidos:1350 pessoas 

Nº de Feirantes 456 
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2.2. Feira de Santana 

Área aproximada: 18000 m² 

Perímetro aproximado: 800 m 

Nº de consumidores permitidos: 900 pessoas 

Nº de Feirantes 274 

 

 

3. Fundamentos do presente plano 

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

retoma da atividade comercial que se desenvolve nas feiras, cuja organização compete à Junta 

da União de Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões, procedeu-se à elaboração deste 

plano. 

Este plano orienta e define as seguintes medidas organizativas: 

 A estrutura de decisão, coordenação e monitorização; 

 Os procedimentos a adotar de forma a conter a propagação da doença junto dos 

feirantes, consumidores e de quem presta serviço nas feiras; 

 Este documento não prevê ações de tratamento médico. Nestas circunstâncias deverão 

seguir-se as orientações da Direção-Geral da Saúde; 

3.1. Aplicação e Responsabilidades 

Este plano aplica-se a todos os feirantes, colaboradores dos feirantes, consumidores, 

trabalhadores da Junta de Freguesia e de quem presta serviço nas feiras.  

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

conformidade com as funções que lhes estão acometidas.  

A implementação de medidas extraordinárias de contingência e mitigação dos efeitos do covid-

19 pela Junta de Freguesia nos recintos das feiras 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.  
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3.1.1. Direção e Coordenação 

Estabelece-se que o presente plano ficará sob direção do Presidente da Junta de 

Freguesia de Custóias, Leça do Balio e Guifões - Sr. Pedro Gonçalves (Diretor do 

Plano), coadjuvado por uma equipa de coordenação constituída pelo responsável do 

Pelouro das Feiras da Junta da União de Freguesias de Custóias, Leça do Balio e 

Guifões - Sr. Amândio Santos, Proteção Civil Municipal, Delegação de Saúde de 

Matosinhos, pelos Bombeiros Voluntários de Leça do Balio, Polícia Municipal, Policia de 

Segurança Pública e pela Associação de Feirantes Distrito do Porto, Douro e Minho. 

Esta equipa tem as seguintes responsabilidades:  

 Acompanhar a evolução da situação;  

 Elaborar e divulgar, se necessário, relatórios de situação; 

 Promover a disponibilização do Plano no sítio da Freguesia na internet e redes 

sociais; 

 Realizar alterações necessárias ao presente ao plano de contingência.  

3.1.2. Ativação do Plano 

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

atendendo às seguintes situações:  

 Orientações emanadas pelo Governo de Portugal e pela Direção Geral de Saúde 

DGS;  

 Controlo da proliferação de casos de covid-19;  

 Surgimento de um caso de contaminação ou suspeita de contaminação covid-19 

numa das feiras.  

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

articulação com a Equipa de Coordenação.  

3.1.3. Ações a desenvolver 

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

1. Fase inicial ou de prevenção; 

2. Fase de ação; 

3. Fase de recuperação e encerramento.  

3.1.3.1. Fase inicial ou de prevenção 

Comtempla as seguintes ações: 

1. Divulgação do plano na página Web da Freguesia e nas redes sociais; 

2. Divulgação de informação sobre medidas de prevenção a todos os 

intervenientes; 

3. Identificação das tarefas essenciais dos trabalhadores da Junta;  

4. Aquisição de equipamentos, kits de proteção individual para entrega aos 

intervenientes que apresentem sintomas de contágio de COVID-19 (máscara 
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cirúrgica ou FFP2 para proteção da boca e do nariz e solução desinfetante à 

base de álcool);  

 

 

5. Nomear os trabalhadores com responsabilidade pelo armazenamento e 

distribuição dos kits de proteção individual, em caso de necessidade; 

6. Preparar um espaço em cada recinto das feiras (secretarias), para que seja 

possível isolar alguém com sintomas, tendo por fim reduzir o risco de 

transmissão, afastando as pessoas da fonte potencial de infeção, ação a realizar 

pelos Bombeiros Voluntários de Leça do Balio que devem estar munidos de 

máscara cirúrgica ou FFP2 para proteção da boca e do nariz, viseira e luvas 

descartáveis. 

7. Monitorizar e acompanhar a situação. 

 

3.1.3.2. Fase de ação  

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

qualquer interveniente, e compreende as seguintes ações:  

1. Reforço da divulgação de informação sobre medidas de prevenção a todos os 

intervenientes;  

2. Garantir a existência de produtos de solução alcoólica na entrada dos recintos 

das feiras, de modo a reforçar uma boa higienização das mãos;  

3. Garantir a reposição dos kits de proteção individual;  

4. Face ao aparecimento de casos com fundadas suspeitas de infeção por covid -

19 no recinto e durante a realização da feira, 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 o espaço de isolamento (secretaria das feiras); 

5. Proceder à desinfeção dos locais de permanência de casos suspeitos;  

6. Recolher a identificação dos trabalhadores que estiveram em contacto com um 

caso suspeito de infeção. 

3.1.3.3. Fase de recuperação e encerramento 

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

clínica dos últimos infetados e pelo regresso gradual normalidade, culminando com a 

desativação do plano. Sendo caraterizada pelas seguintes ações:  

1. Continuação da aplicação de medidas de proteção e limpeza de instalações; 

2. Monitorização permanente da situação, com vista a detetar possíveis ondas 

subsequentes de infeção; 

3. Informação à população e feirantes sobre a reativação e normalização do 

funcionamento da feira. 

Com a desativação do Plano: 

1. Desativar os espaços de isolamento;  

2. Recolher os kits de proteção individual não utilizados; 
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3. Avaliar a eficácia das ações e procedimentos implementados nas 

diversas fases e elaborar relatório de avaliação final;  

4. Desativar a estrutura de coordenação.  

4. Procedimentos a observar durante a realização das feiras  

De acordo com as orientações da Resolução do Conselho de Ministros nº 92-A /2020, publicada 

no Diário da República n.º 213/2020, Série I de 20 de Novembro do corrente ano, atendendo às 

orientações da Direção Geral de Saúde e observando as boas práticas de Segurança e Saúde 

nos locais de trabalho, o funcionamento das feiras fica sujeito ao cumprimento das seguintes 

regras:  

1. A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar a regra de 
ocupação máxima indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área (1 
pessoa por cada 20 m²), sendo que para feira semanal de Custóias perfaz 1350 
utilizadores e para feira semanal de Santana 900 utilizadores, contudo serão 
deduzidos o número de feirantes; 

2. Manter uma distância mínima de dois metros entre as pessoas;  
3. Observar as regras de etiqueta respiratória; 
4. Obrigatoriedade do uso de máscara ou viseira pelos feirantes; 
5. Obrigatoriedade do uso de máscara ou viseira pelos utentes;  
6. Disponibilização de solução antisséptica de base alcoólica na entrada dos 

recintos das feiras; 
7. Os feirantes terão de disponibilizar aos utentes, solução antisséptica de base 

alcoólica; 

8. Os feirantes devem desinfetar as superfícies da zona de venda que usarem, ou 
que estiveram em contactos com os clientes; 

9. Os artigos, principalmente os produtos alimentares, só podem ser manuseados 
pelos feirantes e seus colaboradores;  

10. Dentro de cada tenda ou espaço é obrigatório que quem manipule notas e 
moedas, não manipule os artigos, especialmente artigos alimentares, nos 
espaços onde exista apenas um feirante este deve higienizar as mãos após o 
contacto com notas e ou moedas;  

11. Assegurar que os visitantes permaneçam no recinto da feira apenas o tempo 
estritamente necessário à aquisição dos bens;  

12. Definição de circuitos específicos de entrada e saída; 
13. Vedar os espaços através de barreiras físicas ou com agentes da autoridade por 

forma a garantir que a entrada e saída dos recintos das feiras se faz pelas 
entradas e saídas definidas no anexo I; 

14. Colocar nas entradas dos recintos das feiras cartazes com as normas de 
utilização, com o objetivo de sensibilizar os visitantes e feirantes para o presente 
plano de contingência, antes da entrada no recinto; 

15. Distribuir aos feirantes brochuras com as regras a que estão sujeitos; 
16. Distribuir aos visitantes brochuras com as regras a que estão sujeitos; 
17. A utilização dos WC é de exclusividade dos feirantes, não podendo os utentes 

utilizar estes espaços; 
18. Providenciar um local para a colocação de máscaras usadas e estabelecer 

protocolo para a sua recolha. 
19. Os visitantes devem permanecer no recito da Feira apenas o tempo 

estritamente necessário à aquisição dos bens e evitar aglomerações; 
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20. As vagas temporárias para feirantes não serão aceites; 
21. Garantir que no final da realização das feiras, os respetivos recintos são limpos 

e fiquem isentos de qualquer vestígio de papel, cartão, plástico, lixo orgânico ou 
qualquer outro tipo de resíduo; 

22. Enviar cópia deste documento à Câmara Municipal de Matosinhos, Proteção 
Civil Municipal, Policia de Segurança Pública de Custóias e S. Mamede Infesta, 
Policia Municipal e Bombeiros Voluntários de Leça do Balio; 

23. Enviar cópia digital deste documento à Câmara Municipal de Matosinhos afim de 
ser colocado na página de internet do Município; 

24. Publicitar este plano nas páginas da internet e Facebook da Junta de Freguesia 
da União de Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões; 

25. Providenciar a existência de uma cópia deste plano de contingência nas 
secretarias das feiras para eventual consulta por parte dos feirantes.  
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Anexo I - Condicionalismo de entradas e vedação dos recintos das feiras 

 

Feira de Custóias 

 

A entrada e saída da feira será efetuada por 4 entradas e quatro saídas situadas nas extremas 

dos topos norte e sul da feira. A restante área estará vedada em todo o seu perímetro, da 

seguinte forma: 

 

A feira possui vedação pelo lado norte, que será complementada com grades no remanescente 

entre o fim da vedação e os prédios existentes. 

 

No lado sul será cortado o trânsito na Travessa da Fonte Velha sendo que haverá barreiras de 

segurança na confluência com a Rua Nova de S. Gens e barreiras de segurança junto à 

extremidade poente do Centro Social de Custóias. 

 

No lado poente a existência de um muro com pouco mais de um metro de altura e a presença 

policial de agentes permitirá o controlo, sendo para tal necessário vedar as duas escadas 

existentes. 

 

Feira de Santana 

Devido geometria complexa da feira de Santana, as entradas e saídas estão exemplificadas na 

foto que abaixo se anexa. 

A feira possuirá três entradas e saídas: 

- Em frente à Rua do Santeiro; 

- Travessa da Feira; 

- Rua de Santana; 

De referir que no seu perímetro a feira terá vedações na generalidade dos espaços sendo os 

restantes vistoriados por funcionários da Junta de Freguesia ou forças da autoridade; 
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Anexo II - Conteúdos que devem constar dos cartazes nas entradas das feiras semanais 

de Custóias e Santana 

 

1. A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar a regra de 
ocupação máxima indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área (1 
pessoa por cada 20 m²), sendo que para feira semanal de Custóias perfaz 894 
utilizadores; 

2. Manter uma distância mínima de dois metros entre as pessoas;  
3. Observar as regras de etiqueta respiratória; 
4. Obrigatoriedade do uso de máscara ou viseira e luvas pelos feirantes; 
5. Obrigatoriedade do uso de máscara ou viseira pelos utentes;  
6. Disponibilização de solução antisséptica de base alcoólica na entrada dos 

recintos das feiras; 
7. Os feirantes terão de disponibilizar aos utentes, solução antisséptica de base 

alcoólica; 

8. Os feirantes devem desinfetar as superfícies da zona de venda que usarem, ou 
que estiveram em contactos com os clientes; 

9. Os artigos, principalmente os produtos alimentares, só podem ser manuseados 
pelos feirantes e seus colaboradores;  

10. Dentro de cada tenda ou espaço é obrigatório que quem manipule notas e 
moedas, não manipule os artigos, especialmente artigos alimentares, nos 
espaços onde exista apenas um feirante, este deve higienizar as mãos após o 
contacto com notas e ou moedas;  

11. As pessoas devem permanecer no recinto da feira apenas o tempo estritamente 
necessário à aquisição dos bens e evitar aglomerações;  

12. A utilização dos WC é de exclusividade dos feirantes, não podendo os utentes 
utilizar estes espaços; 

13. Existe um contentor junto à secretaria da feira para a colocação de máscaras 
usadas, sendo proibida a sua deposição noutro qualquer local. 
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Anexo III - Conteúdos que devem constar das brochuras a distribuir aos feirantes das 

feiras semanais de Custóias e Santana 

 

1. Manter uma distância mínima de dois metros entre as pessoas;  
2. Observar as regras de etiqueta respiratória; 
3. Obrigatoriedade do uso de máscara ou viseira; 
4. Os feirantes terão de disponibilizar aos utentes, solução antisséptica de base 

alcoólica; 

5. Os feirantes devem desinfetar regularmente as superfícies da zona de venda 
que usarem, ou que estiveram em contactos com os clientes; 

6. Os artigos, principalmente os produtos alimentares, só podem ser manuseados 
pelos feirantes e seus colaboradores;  

7. Dentro de cada tenda ou espaço é obrigatório que quem manipule notas e 
moedas, não manipule os artigos, especialmente artigos alimentares, nos 
espaços onde exista apenas um feirante este deve higienizar as mãos após o 
contacto com notas e ou moedas;  

8. As pessoas devem permanecer no recinto da feira apenas o tempo estritamente 
necessário à aquisição dos bens e evitar aglomerações;  

9. A utilização dos WC é de exclusividade dos feirantes, não podendo os utentes 
utilizar estes espaços; 

10. Obrigatório no término da Feira deixarem o seu espaço limpo, sob pena de no 
sábado seguinte não serem autorizados a montar; 

11. Os arruamento da feira tem obrigatoriamente de estar desimpedidas de 
produtos para venda, bancadas e afins, sendo obrigatório o feirante ocupar 
apenas o espaço que está avençado; 

12. As viaturas que não estão inseridos nos lugares avençados tem de ser retirados do 
recinto da feira; 

13. Espaçamento obrigatório entre tendas de 2 metros; 
14. Existe um contentor junto à secretaria da feira para a colocação de máscaras 

usadas, sendo proibida a sua deposição noutro qualquer local. 
 
 

Avisam-se todos os feirantes que a feiras semanais de Custóias e Santana serão alvo de 

inspeção externa todas as semanas, sendo que o resultado dessa inspeção pode ter como 

consequência a suspensão de feirante por tempo determinado ou indeterminado e em caso de 

vários incumprimentos por parte dos feirantes, pode implicar o encerramento da feira. 
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Anexo IV - Conteúdos que devem constar das brochuras a distribuir aos visitantes das 

feiras semanais de Custóias e Santana 

 

1. Manter uma distância mínima de dois metros entre as pessoas;  
2. Observar as regras de etiqueta respiratória; 
3. Obrigatoriedade do uso de máscara ou viseira;  
4. Os artigos, principalmente os produtos alimentares, só podem ser manuseados 

pelos feirantes e seus colaboradores;  
5. Os visitantes devem permanecer no recinto da feira apenas o tempo 

estritamente necessário à aquisição dos bens e evitar aglomerações;  
6. A utilização dos WC é de exclusividade dos feirantes, não podendo os visitantes 

utilizar estes espaços; 
7. Existe um contentor junto à secretaria da feira para a colocação de máscaras 

usadas, sendo proibida a sua deposição noutro qualquer local. 
 
Proteja-se a si e proteja os outros. 
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Anexo V - Sinalética a colocar à entrada dos recintos das feiras semanais de Custóias e 
Santana 

 
 

 
 

Elaborado por Pedro Gonçalves e Amândio Santos em 19 de Maio de 2020 e revisto em 4 de 

Novembro de 2020. 


