
 
 
 

 

 

ADENDA AO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

 

da Feira Municipal dos Carvalhos Versão 02 de 03/07/2020, por força das medidas 

previstas no Decreto da Presidência do Conselho de Ministros nº 3-A/2021 de 14 de 

janeiro. 

 

De forma a responder ao aumento do número de novos casos de contágio da doença 

COVID-19, torna-se necessária a adoção de medidas restritivas adicionais com vista a 

procurar inverter o crescimento acelerado da pandemia e a salvar vidas, assegurando, 

no entanto, que as cadeias de abastecimento fundamentais de bens e serviços 

essenciais se mantêm. 

Atendendo ao disposto no nº1 do Artigo 17º do Decreto da Presidência do Conselho de 

Ministros nº 3-A/2021 de 14 de janeiro e por despacho de 15/01, Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Prof. Dr. Eduardo Vitor Rodrigues, autorizou o 

funcionamento de feiras e mercados, nos casos de venda de produtos alimentares, com 

o cumprimento de todas as regras sanitárias em vigor. 

Assim, ao Plano de Contingência da Feira Municipal dos Carvalhos Versão 02 de 

03/07/2020, implementaram-se alterações a nível operacional, de circulação e de 

acesso ao recintos e que se encontram descritos no Anexo I. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO I 
1. PROCEDIMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DAS FEIRAS 

De acordo com as orientações da DGS e da Resolução do Conselho de Ministros nº 3-

A/2021 de 14 de janeiro, a abertura do funcionamento das feiras fica sujeito ao 

cumprimento das seguintes regras: 

a) Só pode permanecer no recinto da feira o máximo de 100 pessoas (50 pessoas 

no recinto das frutas/legumes/fumeiros/bacalhaus/queijos/padarias e 50 

pessoas no recinto dos produtos agrícolas); 

b) Manter uma distância mínima de dois metros entre as pessoas; 

c) Deve prevalecer a regra do atendimento prioritário, nomeadamente os 

profissionais de saúde, os elementos das forças e serviços de segurança, de 

proteção e socorro, o pessoal das forças armadas e de prestação de serviços de 

apoio social;  

d) O atendimento terá de ser efetuado de forma organizada, limitado a dois 

consumidores de cada vez por banca, respeitando as regras de higiene e 

segurança; 

e) Assegurar-se que as pessoas permanecem no recinto da feira apenas o tempo 

estritamente necessário à aquisição dos bens; 

f) Definição de circuitos específicos de entrada e saída; 

g) Os feirantes terão de ter para disponibilização aos utentes, solução antisséptica 

de base alcoólica; 

h) É obrigatório, dentro do recinto da feira, o uso de máscara pelos feirantes e 

consumidores, podendo ser complementado com o uso de viseira; 

i) É obrigatório, dentro do recinto da feira, o uso de luvas pelos feirantes; 

j) Os feirantes devem providenciar, uma barreira física de forma a assegurar um 

distanciamento mínimo de 1 metro entre o consumidor e a banca de exposição 

dos artigos; 

k) Os artigos, principalmente os produtos alimentares, só podem ser manuseados 

pelos feirantes e seus colaboradores; 

l) Aos consumidores não é permitido fumar e/ou comer nas zonas de circulação; 

m) Aos feirantes não é permitido comer e/ou fumar junto das bancas onde se 

realiza o atendimento ao público;  

n) Observar todas as regras do SNS e do Governo aplicáveis. 



 
 
 

2. LAYOUT DO ESPAÇO DA FEIRA COM CIRCUITO DE ENTRADAS E SAÍDAS 

 

 

Circuito de Entrada e saída 
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