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1. Introdução

A Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar decidiu reabrir a feira mensal de Telões que se
realiza no primeiro sábado do mês após e inclusive o décimo quarto dia. Esta reabertura será gradual
e, nessa data, reabre para os setores habituais de venda nestes tipos de iniciativas (produtos
autorizados para venda: alimentares, vestuário, calçado, decoração, móveis, têxteis, louças e
quinquilharias, jardim, agricultura e animais).
Esta decisão resulta de despacho do Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar,
Prof. António Alberto Pires de Aguiar Machado, depois de auscultada a ARS Norte (Agrupamento de
Centros de Saúde do Alto Tâmega e depois de publicada a resolução de conselho de ministros 33A/2020, de 30 de abril.

2. Enquadramento
As Feiras do concelho de Vila Pouca de Aguiar irão reabrir nos espaços habituais e definidos a
partir do dia 5 de junho (sexta-feira), para os setores e produtos supra identificados, criando-se
nestes espaços as condições apropriadas à situação atual no contexto da Pandemia, com pontos
específicos de entrada e de saída, e com lotação controlada por colaboradores do Município/Juntas
de Freguesia de Telões.
Ao abrigo do artigo 18.º da Resolução do Concelho de Ministros n.º 38/2020 de 17 de maio de
2020 onde prorroga a declaração da situação de Calamidade, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19, a realização de Feiras e Mercados é permitida durante o período em que vigore a presente
resolução e desde que sejam salvaguardadas todas as orientações da DGS no âmbito da COVID-19.
Segundo esse mesmo artigo, para a abertura das Feiras e dos mercados são exigidas as
seguintes premissas:
1 — Para cada recinto de feira ou mercado, deve existir um plano de contingência para a
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/Junta de Freguesia
de Telões respetiva na Internet.
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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 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 sedentárias 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 e as entidades responsáveis pela gestão dos recintos das feiras e dos mercados, consoante
os casos, podem contribuir na monitorização do cumprimento dos procedimentos.
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3. Plano de contingência para a feira
Ao abrigo do artigo 18.º da Resolução do Concelho de Ministros n.º 38/2020 de 17 de maio de
2020 onde prorroga a declaração da situação de Calamidade, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19, a realização de Feiras é permitida durante o período em que vigore a presente resolução e
desde que sejam salvaguardadas todas as orientações da DGS no âmbito da COVID-19.
No âmbito da 2.ª Fase de Desconfinamento, a reabertura da Feira é restrita à venda de
produtos autorizados (alimentares, vestuário, calçado, decoração, móveis, têxteis, louças e
quinquilharias, jardim, agricultura e animais), contudo, este regresso fica marcado por um conjunto
de medidas restritivas plasmadas no presente plano de contingência.
Dando cumprimento às normas da DGS, e para sua segurança, quem aceder ao recinto da
feira, deve:
 Higienizar obrigatoriamente as mãos à entrada e à saída do recinto, com álcool gel,
que será disponibilizado em cada um dos momentos, por pessoal afeto ao Município/Junta
de Freguesia de Telões;
 Usar máscara obrigatoriamente, independentemente da condição de comerciante ou
público em geral durante o tempo de permanência no recinto da feira;
 Os vendedores e o público em geral devem cumprir o distanciamento mínimo de
1,50m sendo aconselhável que o mesmo seja sempre que possível superior a 2m, neste
objetivo o Município/Junta de Freguesia de Telões promoverá, sempre que se justifique, à
realização de marcações no recinto, mediante o uso de sinalética adequada, da distância
recomendada;
 O acesso aos locais de venda é feito obrigatoriamente, por uma única pessoa, de
cada vez, em cada ponto, devendo os restantes aguardar a sua vez, mantendo o
distanciamento social, neste objetivo o Município/Junta de Freguesia de Telões promoverá,
sempre que se justifique, a aposição de sinalética adequada, bem como o devido
planeamento de estratégias de sensibilização, quer dos clientes, quer dos vendedores;
 Os utilizadores devem permanecer no recinto de venda, apenas o tempo
estritamente necessário para a aquisição dos produtos, nesta orientação o Município/Junta
de Freguesia de Telões colocará esta informação à entrada do recinto;
 É estritamente proibido ao público, mexer nos bens alimentares, nesta orientação o
Município/Junta de Freguesia de Telões colocará esta informação, quer à entrada do recinto,
quer junto aos diversos pontos de venda;
 Os produtos alimentares devem ser devidamente embalados, apenas pelos
comerciantes.

3.1. Recomendações adicionais do Município de Vila
Pouca de Aguiar/Junta de Freguesia de Telões aos
participantes nas Feira:
 Seguir as orientações de circulação, definidas no recinto da Feira, de acordo com as
orientações que se apresentam nas plantas em anexo, de forma a evitar o cruzamento com
pessoas à sua frente;
 Adotar as regras de etiqueta respiratória;
 Sempre que possível, os comerciantes devem usar, também viseira. Não é
essencial/obrigatório que os vendedores utilizem luvas, no entanto, se estes assim o fizerem,
têm, igualmente, o dever de proceder à lavagem e higienização das mãos;
 Planear as compras antecipadamente, diminuindo o tempo de exposição;
 Se possível fazer as encomendas previamente com cada vendedor, de forma a ter os
seus produtos já preparados e embalados;
 Privilegie o pagamento eletrónico (se existir disponível).

3.2. Regras a adotar no âmbito do Plano de contingência:
Estas regras irão vigorar pelo prazo correspondente ao recomendando pela Direção Geral de
Saúde;
 Usar os WC’s próximos do recinto apenas para o estritamente necessário,
privilegiando a lavagem das mãos com água e sabão;
 Evitar ajuntamentos de pessoas e conversas de grupo. Se tiver que o fazer, faça-o
fora do recinto;
 Não ultrapassar as barreiras/delimitações que se encontram vedadas à circulação de
público em geral;
 A higienização das viaturas e referidas bancas de venda é da responsabilidade de
cada comerciante;
 A higienização dos WC’s e a limpeza do recinto e a no final da do evento é da
responsabilidade dos serviços de limpeza e higiene pública da Junta de Freguesia de Telões;
 A eliminação dos EPI’s utilizados pelos comerciantes após a realização da feira deverá
ser feita nos contentores destinados para o efeito;
 Em caso de emergência existe uma via destinada à circulação de Veículos de
Emergência;

 Em caso de existência de uma ambulância no recinto da feira, encoste-se de imediato
a uma das laterais da via.
 Em caso de ter evidências de sintomas da COVID-19, tais como Tosse, Febre ou
Dificuldade respiratória, dirija-se se imediato a um dos elementos que constituem o “STAFF”
da Junta de Freguesia. Este irá colaborador informará devidamente os passos a dar de modo
a evitar o menor número de contactos possíveis e, em caso necessário, proceder ao
isolamento em sala de isolamento criada instalações da Junta de Freguesia existentes nas
proximidades da Feira. De imediato efetuar-se-á contacto telefónico para a Linhas de Saúde
24, através do número 808 24 24 24, e serão seguidas as instruções da DGS.
Não obstante as competências de fiscalização legalmente determinadas, e da colaboração para
o cumprimento destas regras, por parte dos próprios comerciantes, a monitorização e cumprimento
destas regras serão controladas pelos colaboradores da Junta de Freguesia, a quem compete,
também, gerir os acessos ao recinto objetivando evitar concentrações excessivas, quer no seu
interior quer à entrada do mesmo.
Por fim, apela-se a colaboração de todos e ao respeito pelas indicações das autoridades e dos
elementos que constituem o “STAFF” da Junta de Freguesia destacados.

Vila Pouca de Aguiar, 08 de junho de 2020.

O Coordenador Municipal de Proteção Civil,
Duarte Gomes Marques

O Presidente da Câmara Municipal,
António Alberto Pires de Aguiar Machado

