
 
 
 

Informação Urgente 

Caros Operadores, 

No âmbito do plano de contingência elaborado pela MARL e devido ao aumento do 

numero de casos positivos na zona metropolitana de Lisboa, agradecemos que todos 

os operadores mantenham as seguintes recomendações, para além das 

recomendadas pelas Autoridades da Saúde: 

1. Os Operadores com espaços contratualizados no MARL devem ter os contactos atualizados 

(telefone e e-mail) de modo a receberem toda a informação que lhes é dirigida. Para 

atualização dos dados agradecemos que enviem e-mail para msaldanha@simab.pt .  

2. O MARL tem o Gabinete de Gestão de Coronavírus a funcionar 24h cujos contactos são:  

a. Telefone: 219 927 400 

b. E-mail: gabinetedegestao@simab.pt 

3. Os Operadores com espaços contratualizados  deverão ter disponíveis planos de contingência 

próprios, à luz das Orientações da DGS (orientação nº 006/2020 de 26/02/2020) e que 

deverão ser cumpridos.  

4. Todas as empresas devem ter uma sala de isolamento. No entanto, caso não seja possível, 

informa-se que cada Mercado Abastecedor tem uma sala destinada para o efeito. 

5. Cada empresa, de acordo com o seu plano de contingência, é responsável por manter o 

distanciamento social no seu espaço de venda, bem como assegurar que os seus 

colaboradores e Operadores tenham EPI (Equipamentos de Proteção Individual) adequados, 

nomeadamente não devem permitir a permanência, nos espaços de venda e pavilhões, de 

ninguém sem máscara ou viseira. Do mesmo modo, não devem deixar os seus fornecedores 

entrar no Pavilhão.  

6. Os Operadores devem estar atentos ao surgimento de febre, tosse e eventual dificuldade 

respiratória. Se surgirem estes sintomas, não se devem deslocar aos serviços de saúde, mas 

ligar para o SNS24 - 808 24 24 24, e seguir as orientações que lhes forem dadas, informando 

as respetivas empresas e o Gabinete de Gestão através do número 219 927 400 (a funcionar 

24h).  



 
 

7. As pessoas que testarem positivo estão impedidas de entrar no recinto do MARL, para além 

das restantes obrigações legais, e as respetivas empresas estão OBRIGADAS a comunicar por 

escrito ao Gabinete de Gestão do Coronavírus (gabinetedegestao@simab.pt ). 

8. Preferencialmente todos os contactos com a Loja de Apoio ao Cliente devem ser feitos por 

telefone (das 14:00H às 19:00H) ou e-mail: 

Carla Perdigão  – 219 927 404 / cperdigao@marl.pt 

Paulo Santos – 219 927 427 /  psantos@marl.pt 

9. Para efetuar pagamentos, utilize preferencialmente os dados do quadro infra, e após o 

pagamento envie por e-mail o comprovativo. 

 

 

Transferência 

Bancária 

 

MILLENNIUM BCP - 

PT50.0033.0000.00015246928.59 

BANCO SANTANDER TOTTA - 

PT50.0018.0003.40306854020.89 

IGCP – INST GESTÃO FINANCEIRA - 

PT50.0781.0112.91120000439.25 

MONTEPIO GERAL – 

PT50.0036.0212.99100000018.93  

 

 

 

10. Têm vindo a ser tomadas medidas de reforço tais como, reforço da desinfeção dos espaços 

comuns exteriores e interiores do Mercado através da utilização de produtos que se 

encontram de acordo com as recomendações indicadas pela DGS. Face a isso, solicitamos que 

não acumulem resíduos sólidos e /ou paletes nos corredores centrais dos pavilhões, 

contribuindo assim para as operações de higienização. 

 

É necessário reforçar a segurança de todos nesta luta em que cada um de nós deve 

atuar como Autoridade de Saúde. 

Importa referir que foram reforçadas as operações de limpeza e desinfeção do 

Pavilhão do Pescado, tal como nas restantes áreas do Mercado.  



 
 

Foi acionado um reforço da GNR para apoiar, com poderes de autoridade, os 

operacionais e seguranças do MARL no cumprimento das normas em vigor. 

Devem, como no essencial têm feito, colaborar com o MARL e as Autoridades na 

salvaguarda da operação, da cadeia de abastecimento e do distanciamento e 

espaçamento de Operadores. 

O esforço conjunto que está a ser feito na Grande Lisboa merece toda a nossa 

colaboração em prol da salvaguarda da saúde de todos e também da atividade 

comercial dos Operadores do MARL. 
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