
Exmo. Senhor,
António José Brito
Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde
 

Na sequência do vosso contacto e do pedido de parecer nele expresso, relati-
vo à pretensão em realizar a Feira Tradicional de Castro, no 3º fim-de-semana 
do mês de outubro, em Castro Verde, cumprem estes serviços informar o 
seguinte:
 
A vacinação modulou o risco de infeção por SARS-CoV-2 e de evolução clínica 
para doença grave e morte por COVID-19, pelo que o contexto epidemiológico 
atual em Portugal é hoje distinto e mais favorável do que há alguns meses.
 
Não obstante, qualquer evento em modelo presencial constitui todavia, um 
risco acrescido para a Saúde Pública, contribuindo para a agregação de pesso-
as em diferentes momentos, o que condiciona um risco real de que possam 
circular pessoas infetadas, ainda que assintomáticas.
 
De acordo com a informação previamente transmitida, pretende-se:
• Realizar a Feira Tradicional de Castro, no 3º fim-de-semana do mês de outu-
bro, em Castro Verde;
• O evento na sua totalidade comporta um conjunto de atividades destinados 
a públicos diferentes: feira tradicional, espaços de restauração e similares, 
espetáculos musicais e equipamentos de diversão e similares;
• Considerando o exemplo de anos anteriores, a afluência estimada é de milha-
res de pessoas com proveniência de várias áreas geográficas;
• O município não apresenta plano de contingência específico para o evento 
em apreço.
 
Pese embora a participação em feiras e mercados esteja enraizada na cultura e 
tradição portuguesa, por facultar o acesso de cidadãos em determinadas loca-
lidades do país, a produtos alimentares e a outros recursos essenciais, a com-
ponente social subjacente à atividade, acarreta grande mobilidade dos partici-
pantes e comportamentos de proximidade, sendo a partilha tendencialmente 
inevitável, assim como a participação de membros de várias gerações, o que 
implica a potencial exposição de pessoas que pertencem a grupos mais vulne-
ráveis ao vírus SARS-CoV-2.
 
É fundamental que todos aqueles que que pretendem realizar atividades e 
eventos de qualquer natureza na atual fase ativa da pandemia, ainda que nos 
limites do enquadramento legal, ponderem o risco a que se estão a submeter, 
assim como aos demais participantes.

 
A tipologia destes eventos, que envolvem um elevado número de participantes 
e que congregam diferentes tipologias ao longo de vários dias, implica diferen-
tes riscos, não só pelo número de participantes mas também pelas suas carac-
terísticas, comportamento esperado, local do evento, acesso e circuitos de 
circulação de pessoas, densidade de pessoas no evento, estado de saúde dos 
participantes, duração do evento, situação epidemiológica, entre outros crité-
rios variados.
 
Acresce ainda a componente social subjacente ao evento, aliado à fadiga pan-
démica motivada pelo cansaço do confinamento, o que acarreta grande entu-
siasmo junto dos participantes e comportamentos menos restritivos, fazendo 
com que cada pessoa comece a facilitar na gestão do risco no dia-a-dia.
 
A atividade em apreço desenrola-se no período temporal abrangido pela Reso-
lução do Conselho de Ministros n.º 135-A/2021 de 29 de setembro e pelo 
Decreto-Lei n.º 78-A/2021 de 29 de setembro, estando por isso, vinculada ao 
cumprimento dos requisitos legais determinados pelos referidos diplomas.
 
Salienta-se que, independentemente do cumprimento integral de todas as me-
didas de saúde pública preconizadas, o risco de transmissão de infeção por 
SARS-CoV-2 durante o evento é real e não deve ser subestimado.
 
A recomendação destes serviços é de que, nesta fase ativa da pandemia, todos 
os eventos mistos com múltiplas atividades sejam adiados, realizados em 
formato digital ou através de meios telemáticos ou ainda substituídos por 
outros eventos de natureza cultural de menor dimensão e em espaço delimi-
tado. Na absoluta impossibilidade deste adiamento ou da alteração do formato 
para meios digitais/telemáticos, e de forma a minimizar o risco de transmissão 
de SARS-CoV-2, a sua concretização presencial deve ocorrer em formato que 
permita a sua realização num intervalo temporal o mais curto possível, para 
diminuição da exposição ao risco, com um número reduzido de participantes 
para diminuição do número de contactos e sob o estreito cumprimento de 
todas as medidas de saúde pública. Reitera-se, contudo, que é fortemente 
recomendado o formato não presencial, recorrendo exclusivamente a meios 
telemáticos, ou, no limite, realizados em recinto devidamente delimitado, 
com acessos controlados e lotação definida, com um número reduzido de 
participantes, sempre que a ocupação máxima dos locais não garanta o cum-
primento do distanciamento físico de cerca de 1,5 metros entre pessoas, em 
todos os momentos, salvo se forem coabitantes.
 
Para a realização em formato presencial, a Organização tem a responsabilidade 
de aplicar medidas de redução de risco e de cumprir, promover e garantir o 
cumprimento da legislação vigente aplicável, bem como das normas, orienta-

ções e recomendações da DGS, durante todo o período de duração da ativida-
de, atendendo ao risco existente de infeção por SARS-CoV-2, e ao risco para a 
Saúde Pública por propagação da doença COVID-19.
 
Os eventos devem ser realizados em locais adequados para o efeito, locais 
esses que permitam aplicar as medidas de prevenção e observar as regras defi-
nidas quer pela legislação em vigor quer pelos normativos da DGS, como 
sejam o controlo de acessos e a verificação das regras de ocupação máxima 
dos recintos.
 
Na observância do disposto no Artigo 10º da Resolução do Conselho de Minis-
tros n.º 135-A/2021 de 29 de setembro, em vigor desde o dia 1 de outubro, “os 
eventos e celebrações desportivas (…), sejam realizados em interior, ao ar livre 
ou fora de recintos fixos, podem realizar-se de acordo com as orientações 
específicas da DGS desde que precedidos de avaliação de risco, pelas autori-
dades de saúde locais, para determinação da viabilidade e condições da sua 
realização”
 
Face a tudo o exposto, e considerando que i) se trata “de uma feira tradicional, 
com a conhecida afluência de milhares de pessoas, muitos forasteiros, e sem a 
possibilidade da verificação de certificados de vacinação, ou a realização de 
testes, por via das características únicas e particulares da feira”, conforme 
informação transmitida pelo município; ii) o recinto não permite o controlo de 
acessos e a definição de uma lotação máxima por tratar-se de um espaço 
aberto sem delimitação; iii) não é possível a criação de corredores de circula-
ção com entradas e saídas distintas e a existência de circuitos de marcha em 
frente, com a fluidez necessária para prevenir aglomerações; iv) a tipologia do 
evento associado ao recinto não permite garantir o cumprimento das medidas 
gerais de prevenção e controlo de infeção a cumprir por todos os participan-
tes, nomeadamente: o distanciamento físico, automonitorização de sintomas, 
etiqueta respiratória, higiene das mãos e utilização de máscara, a avaliação de 
risco pela Autoridade de Saúde local considera que o evento conforme apre-
sentado, não reúne as condições para a sua viabilização e realização.
 
O presente Parecer Técnico refere-se às condições de caráter sanitário exigí-
veis à data de hoje para a realização da atividade exposta, vinculando e cor-
roborando a informação transmitida telefonicamente em 28 de setembro.

Com os melhores cumprimentos,

A Delegada de Saúde
Felicidade Olimpia Vaz Ramos Camacho
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