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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 

86.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 21 de abril de 2021 

 
 

(por videoconferência) 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  116699//22002211  ––
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  VVOOTTOO  DDEE  PPEESSAARR  PPEELLOO  
FFAALLEECCIIMMEENNTTOO  DDEE  JJOORRGGEE  PPAAUULLOO  SSAACCAADDUURRAA  
AALLMMEEIIDDAA  CCOOEELLHHOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTOO  PPEELLAASS  SSRRAASS  
VVEERREEAADDOORRAASS  EE  PPEELLOOSS  SSRRSS  VVEERREEAADDOORREESS  
EELLEEIITTOOSS  PPEELLOO  PPAARRTTIIDDOO  SSOOCCIIAALLIISSTTAA  

 
 

VOTO DE PESAR 
 

PELO FALECIMENTO DE JORGE PAULO 
SACADURA ALMEIDA COELHO 

 
Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho faleceu no 
passado dia 7 de abril. 
 
Militante do Partido Socialista desde 1982, Jorge 
Coelho, cedo se destacou pela sua personalidade, 
carisma e forte caráter. A todos com quem 
conviveu ou trabalhou, dentro e fora do seu partido 
nunca foi indiferente. 
 
Foi uma personalidade politica, que marcou 
profundamente o seu tempo, sobretudo pela forma 
como encarava o exercício de funções públicas, 
nomeadamente enquanto ministro nos dois 
governos de António Guterres: 
 
− No XIII Governo Constitucional como ministro 

da Administração Interna e no XIV, como 
Ministro da Presidência, Ministro de Estado e 
Ministro do Equipamento Social. 

 
Reconhecido por todos, independentemente das 
opções políticas, como um homem de convicções 
e apego à causa pública, à democracia e à 
liberdade, pautou as suas funções governativas 
pela dignificação dos cargos exercidos tendo esta 
postura projetado Jorge Coelho para um dos mais 

elevados patamares no plano da política, sabendo 
sempre estar à altura das suas responsabilidades 
e assumindo-as na sua plenitude.  
 
Todas as referências à sua personalidade, têm 
sido, além de elogiosas, de profundo respeito pelo 
seu trabalho, realçando o caráter generoso e de 
grande empenhamento nas causas que defendia e 
pelas quais lutava, sabendo como poucos 
alicerçar o diálogo democrático. 
 
De notar a referência do Presidente da República, 
recordou-o como “amigo”, sublinhando a sua 
“perspicácia analítica” toda ela “feita de intuição” e 
a forma como “influenciou a vida do país” 
sublinhando também a sua “afabilidade” e a 
capacidade de, através disso, fazer pontes para lá 
do PS. 
 
Assim os Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista, têm a honra de propor que a Câmara 
Municipal reunida a 21 de abril, delibere: 
 
1. Guardar um minuto de silêncio em sua 

memória; 
 

2. Apresentar as mais sinceras condolências à 
família enlutada e ao Partido Socialista. 

 
 
Loures, 21 de abril de 2021. 
 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 
 

Sónia 
Paixão Nuno Dias Rita Leão António 

Marcelino 
 
 

(Aprovado por unanimidade e cumprido um 
minuto de silêncio em memória do falecido) 

 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  117700//22002211  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  VVOOTTOO  DDEE  PPEESSAARR  PPEELLOO  
FFAALLEECCIIMMEENNTTOO  DDEE  HHOORRÁÁCCIIOO  RRIIBBEEIIRROO,,  
SSUUBBSSCCRRIITTOO  PPEELLAASS  SSRRAASS  VVEERREEAADDOORRAASS  EE  
PPEELLOOSS  SSRRSS  VVEERREEAADDOORREESS  EELLEEIITTOOSS  PPEELLOO  
PPAARRTTIIDDOO  SSOOCCIIAALLIISSTTAA  
 
 

VOTO DE PESAR 
 

PELO FALECIMENTO DE HORÁCIO RIBEIRO 
  

Horácio Ribeiro natural de Magueija Concelho de 
Lamego, deixou-nos no dia 9 de abril aos 88 anos.  
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Lembrar Horácio Ribeiro mais conhecido pelo 
“Senhor Horácio da Cooperativa” é o recordar de 
entrega ao Associativismo, tendo sido um dos 
Sócios e Dirigentes mais antigos da Cooperativa 
“A Sacavenense”. 
 
Uma vida dedicada à causa pública num dos 
papeis mais nobres da Sociedade. Um cidadão 
ativo num profundo compromisso cívico, deixou 
partilhas que marcaram várias gerações da 
Freguesia de Sacavém. Quem não se lembra do 
Sr. Horácio no salão de jogos. Quem não sorri ao 
recordar as emblemáticas festas da Cooperativa 
“A Sacavenense” onde o Sr. Horácio sempre 
demonstrava a paciência e empatia fácil para as 
gerações mais jovens sedentas de viver. 
 
Entra na Cooperativa “A Sacavenense” em 1967 
como Secretário desta Instituição, em 1990 
regressa como Tesoureiro até aos dias de hoje. 
 
Tendo sempre residido em Sacavém, atualmente 
na Póvoa de Santo Adrião revelou a importância 
do Associativismo inseparável da vivência cultural 
e intelectual, perpetuando uma marca para as 
gerações do presente e do futuro. 
 
Enquanto figura incontornável do Associativismo 
do Concelho de Loures, os Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista têm a honra de propor que 
a Câmara Municipal reunida a 21 de abril, 
delibere: 
 
1. Guardar um minuto de silêncio em sua 

memória; 
 

2. Remeter o presente voto de pesar à família 
enlutada. 

 
3. Remeter o presente voto de pesar à 

Cooperativa “A Sacavenense” 
 
 
Loures, 21 de abril de 2021. 
 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 
 

Sónia 
Paixão Nuno Dias Rita Leão António 

Marcelino 
 
 
(Aprovado por unanimidade e cumprido um 
minuto de silêncio em memória do falecido) 

 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NN..ºº  117711//22002211  ––
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  VVOOTTOO  DDEE  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO  
PPEELLOO  4477..ºº  AANNIIVVEERRSSÁÁRRIIOO  DDOO  2255  DDEE  AABBRRIILL,,  
SSUUBBSSCCRRIITTOO  PPEELLAASS  SSRRAASS  VVEERREEAADDOORRAASS  EE  
PPEELLOOSS  SSRRSS  VVEERREEAADDOORREESS  EELLEEIITTOOSS  PPEELLOO  
PPAARRTTIIDDOO  SSOOCCIIAALLIISSTTAA  

 
 

SAUDAÇÃO 
 

PELO 47.º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL 
 

Em 25 de Abril de 1974 o Movimento das Forças 
Armadas (MFA) derrubou o regime ditatorial que 
durante 48 anos oprimiu o Povo Português.  
 
Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial 
inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do 
silêncio e livres habitamos a substância do tempo. 
Foram estas as palavras escritas por Sophia de 
Mello Breyner que eternizaram essa madrugada 
que trouxe ao Povo Português a Liberdade, 
simbolizada pelo cravo vermelho, que na 
consequência de um ato inusitado de Celeste 
Caeiro se tornou não só no símbolo do espírito 
revolucionário, mas também no” abril que floriu 
nas armas”, como a ele se referiu Manuel Alegre. 
 
Lembrar este abril que é de todos nós, é lembrar 
as conquistas conseguidas que estão nas nossas 
vidas e que cabe a cada um de nós defendê-las.  
 
Defende-las das mais diversas formas no nosso 
dia a dia, não só desmistificando o perigo das 
crescentes ondas populistas que tão maus 
exemplos deixaram em tempos idos, mas também 
reforçando cada vez mais a democracia como a 
melhor opção para garantir a paz, a segurança e o 
desenvolvimento tão necessário para melhor 
resolver os assuntos que dizem respeito às 
populações. 
 
Não podendo esta data ser comemorada da forma 
que todos pretendíamos, fruto da situação 
pandémica que vivemos e que para defesa de 
todos nós, nos obriga a limitar contato com as 
pessoas, podemos e devemos aproveitar este 
momento, junto das nossas famílias, para 
conversar, para refletir, sobre aquilo que 
representa o 25 de Abril, sobre o Portugal que 
tínhamos e o Portugal que hoje temos. 
 
Assim, os Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista, propõem à Camara Municipal reunida a 
21 de abril de 2021, saudar o 25 de abril, 
estendendo esta saudação a todas e todos 
aqueles que contribuíram para a sua construção e 
consolidação ao longo destes 47 anos. 
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Loures, 21 de abril de 2021 
 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 
 

Sónia 
Paixão Nuno Dias Rita Leão António 

Marcelino 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
AATTAA  DDAA  8833ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002211..0033..1100  
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  114499//22002211  --  
RREEFFEERREENNTTEE  AA  PPRROOCCEESSSSOO  DDIISSCCIIPPLLIINNAARR  NNºº  
1111//PPDDII//22002200,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 

(…) 
 
(Aprovada com 6 (seis) votos a favor, 4 (quatro) 
votos contra e 1 (um) voto em branco, 
mediante escrutínio secreto) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  115500//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  RRAATTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  
DDEESSPPAACCHHOO  DDEE  1144//0044//22002211  RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  
RREECCLLAAMMAAÇÇÃÃOO  AAPPRREESSEENNTTAADDAA  PPEELLAA  
PPRROOTTEECCNNIILL  --  SSOOCCIIEEDDAADDEE  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  
CCOONNSSTTRRUUÇÇÕÕEESS,,  SS..AA..,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  
EEMMPPRREEIITTAADDAA  ““VVIIAA  DDEE  CCIINNTTUURRAA  DDAA  ÁÁRREEAA  
MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  DDEE  LLIISSBBOOAA  ––  NNOORRTTEE  ––  
EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDAA  RROOTTUUNNDDAA  DDEE  AA--DDAASS--LLEEBBRREESS  
EE  TTRROOÇÇOO  1166--AA””  ((PPRROOCCºº  NNºº  5511--UU//DDOOMM)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. No âmbito da execução da empreitada na Via 

de Cintura da Área Metropolitana de Lisboa 
Norte — Execução da Rotunda de A-das-
Lebres e Troço 16-A — Santo Antão do Tojal, 
consignada a 1 de março de 2021, veio o 
empreiteiro PROTECNIL Sociedade Técnica de 
Construções, S.A. apresentar reclamação 
através da qual dá conta de diversos 
constrangimentos encontrados no terreno 

impeditivos do normal desenvolvimento dos 
trabalhos, conforme cartas em anexo, e que 
aqui se dão para os devidos e legais efeitos por 
integralmente reproduzidas; 
 

B. Após análise técnica da reclamação, 
considerou-se não estarem reunidos os 
pressupostos para a verificação do reequilíbrio 
financeiro requerido, nos termos e pelos 
fundamentos constantes do Ofício S/ 
15382/2021, de 13.04.2021, para o qual se 
remete, e que aqui se dá para os devidos e 
legais efeitos por integralmente reproduzido; 
 

C. O prazo legal de resposta à reclamação não foi 
compatível com o agendamento de Reunião de 
Câmara para o efeito, motivo pelo qual, 
atendendo à urgência da resposta, a 
reclamação foi decidida pelo Presidente; 
 

D. De acordo com o disposto no 3 do artigo 35.º 
da Lei n e 75/2013, de 12 de setembro, e, não 
sendo possível reunir extraordinariamente a 
Câmara Municipal, foi por mim efetuado 
despacho em 14 de abril de 2021. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do n.º 

3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e do disposto no artigo 354.º do Código 
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro (CCP), na sua 
redação atual, a ratificação da improcedência da 
reclamação apresentada, bem como do pedido de 
reposição do equilíbrio financeiro, nos termos do 
meu despacho de 14 de abril de 2021. 
 
Loures, 15 de abril de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente, dos Senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 
das Senhoras Vereadoras e dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 
Abstiveram-se a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  115511//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  RRAATTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  
DDEESSPPAACCHHOO  DDEE  1100..0033..22002211  RREELLAATTIIVVOO  AAOOSS  
TTRRAABBAALLHHOOSS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS;;  --  OO  PPLLAANNOO  
DDEE  TTRRAABBAALLHHOOSS  AAJJUUSSTTAADDOO  EE  RREESSPPEETTIIVVOO  
CCRROONNOOGGRRAAMMAA  FFIINNAANNCCEEIIRROO;;  --  AA  MMIINNUUTTAA  DDAA  
PPRRIIMMEEIIRRAA  MMOODDIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  OOBBJJEETTIIVVAA  AAOO  
CCOONNTTRRAATTOO;;  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  
RREEPPAARRAAÇÇÃÃOO  EE  BBEENNEEFFIICCIIAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  
EEDDIIFFÍÍCCIIOOSS  SSIITTUUAADDOOSS  NNOOSS  LLOOTTEESS  AA,,  BB,,  CC,,  EE  DD  
DDOO  BBAAIIRRRROO  QQUUIINNTTAA  DDAA  VVIITTÓÓRRIIAA,,  EEMM  LLOOUURREESS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. Foi aprovada na 58.ª Reunião Ordinária da 

Câmara Municipal, de 25 de março de 2020, a 
proposta de deliberação n.º 135/2020, que 
aprovou o procedimento de Concurso Público, 
em conformidade com o previsto no artigo 19.º, 
alínea b) e artigos 17.º e 18.º do Código dos 
Contratos Públicos, desenvolvido sob o número 
de processo 07.02.D.34, para execução da 
“Empreitada de Reparação e Beneficiação dos 
Edifícios Situados nos Lotes A, B, C e D do 
Bairro Quinta da Vitória, Loures”; 

 
B. Foi aprovada na 66.ª Reunião Ordinária da 

Câmara Municipal, de 15 de julho de 2020, a 
adjudicação da Empreitada de Reparação e 
Beneficiação dos Edifícios Situados nos Lotes 
A, B, C e D do Bairro Quinta da Vitória, Loures, 
à sociedade “TOSVEC – Sociedade de 
Empreitadas e Construções, Lda.”, pelo valor 
de 415.765,98 € (quatrocentos e quinze mil, 
setecentos e sessenta e cinco Euro e noventa 
e oito cêntimos), a que acresce o IVA à taxa 
legal em vigor, pelo prazo de execução de 300 
dias seguidos; 

 
C. Foi celebrado o contrato de Empreitada de 

Obras Públicas, n.º 296/2020, entre o Município 
de Loures e a Sociedade “TOSVEC – 
Sociedade de Empreitadas e Construções, 
Lda.”, a 27 de outubro de 2020; 

 
D. Foram reclamados pelo Empreiteiro Trabalhos 

Complementares, a 19 de fevereiro de 2021, no 
montante de 103.313,92 Euros (centro e três 
mil, trezentos e treze euros e noventa e dois 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor; 

 
E. Foram considerados válidos, após análise, os 

Trabalhos Complementares no montante de 
67.724,40 Euros (sessenta e sete mil, 
setecentos e vinte e quatro euros e quarenta 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, distribuídos por Trabalhos 

Complementares Não Previstos no montante 
de 31.479,33 Euros (trinta e um mil, 
quatrocentos e setenta e nove euros e trinta e 
três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor, e Trabalhos Complementares 
Imprevistos no montante de 36.245, 07 Euros 
(trinta e seis mil, duzentos e quarenta e cinco 
euros e sete cêntimos), acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor; 

 
F. A necessidade urgente de cumprimentos dos 

prazos de comunicação ao Tribunal de Contas, 
e a impossibilidade de reunir o órgão 
competente – Câmara Municipal, foi por mim 
proferido despacho, datado de 10 de março de 
2021. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea i) do n.º 2 do artigo 23.º, na 
alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º e do n.º 3 do artigo 
35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação em vigor, nos artigos 36.º, 
n.º 1, 98.º e 370.º do Código dos Contratos 
Públicos, bem como, na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
junho: 
 
1. Ratificar o meu despacho, de 10 de março de 

2021, que aprova os Trabalhos 
Complementares da Empreitada, no valor de 
67.724,40 € (sessenta e sete mil, setecentos e 
quatro euros e quarenta cêntimos), acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor; 
 

2. Aprovar o Plano de Trabalhos Ajustado e 
respetivo Cronograma Financeiro, sem 
alteração ao prazo contratual; 

 
3. Aprovar a minuta da Primeira Modificação 

Objetiva ao Contrato n.º 296/2020. 
 
 
Loures, 15 de abril de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária. 
Abstiveram-se as Senhoras Vereadoras e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista e a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta da Primeira 
Modificação Objetiva ao Contrato n.º 296/2020 
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está disponibilizada em Anexo nas páginas finais 
da presente edição. 
 
 
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  115522//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  PPRROOPPOOSSTTAA  AA  
AAPPRREESSEENNTTAARR  ÀÀ  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
PPAARRAA  DDEELLIIBBEERRAARR  AA  NNÃÃOO  AASSSSUUNNÇÇÃÃOO,,  AA  11  DDEE  
JJAANNEEIIRROO  DDEE  22002211,,  DDAASS  NNOOVVAASS  
CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  PPRREEVVIISSTTAASS  NNOO  DDEECCRREETTOO--
LLEEII  NN..ºº  5555//22001199,,  DDEE  1122  DDEE  AAGGOOSSTTOO  --  AAÇÇÃÃOO  
SSOOCCIIAALL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que:  
 
A. Foi publicada, a 16 de agosto de 2018, a Lei n.º 

50/2018, Lei-Quadro da transferência de 
competências para as autarquias locais e para 
as entidades intermunicipais, tendo entrado em 
vigor no dia seguinte ao da sua publicação; 

 
B. A Lei-Quadro admitia que as competências 

pudessem ser transferidas de forma gradual, 
dando a possibilidade de as autarquias 
optarem por adiar o exercício das novas 
competências, através de deliberação dos seus 
órgãos deliberativos, comunicando a sua opção 
à Direção-Geral das Autarquias Locais; 

 
C. Os diplomas setoriais começaram a ser 

publicados a partir de novembro de 2018, tendo 
para a concretização da transferência de 
competências no domínio ação social, ao 
abrigo do disposto nos artigos 12º e 32º da Lei 
n.º 50/2018, de 16 de agosto, sido publicado 
em 12 de agosto de 2020 o Decreto-Lei n.º 
55/2020; 

 
D. O artigo 24º do referido decreto-lei, estabelece 

que, relativamente ao ano de 2021, os 
municípios e entidades intermunicipais que não 
pretendam assumir as competências previstas 
no presente decreto-lei, podem fazê-lo 
mediante comunicação à Direção Geral das 
Autarquias Locais (DGAL), após previas 
deliberações dos órgãos deliberativos, até 60 
dias após a publicação em Diário da República, 
do despacho previsto no n.º 3 do art.º 16º e das 
portarias referidas nos artigos 10º e 11º; 

  
E. No passado dia 17 de março foram publicadas 

as Portarias n.ºs 63/2021, 64/2021, 65/2021 e 
66/2021, que regulamentam as transferências 
de competências no âmbito da ação social, 
respetivamente, em matéria do serviço de 
atendimento e de acompanhamento social, do 
exercício de competências de coordenação 
administrativa e financeira do programa de 

contratos locais de desenvolvimento social, dos 
termos de operacionalização da transição de 
competências em matéria de celebração e 
acompanhamento dos contratos de inserção 
dos beneficiários do RSI, e dos termos da 
criação das cartas sociais municipais e 
supramunicipais; 

 
F. Em cumprimento do estabelecido no n.º 1 e 2 

do artigo 16º do referido decreto-lei, a 
Secretária de Estado da Ação Social, através 
de ofício 1491 de 25-03-2021 e rececionado a 
30-03-2021, veio remeter o projeto de mapa 
que contem os elementos financeiros, os 
recursos humanos, os acordos e protocolos 
vigentes e o número de processos familiares 
em acompanhamento no município; 

 
G. Sobre as competências a transferir e o projeto 

de mapa referido no considerando anterior, se 
pronunciou desfavoravelmente a Divisão de 
Intervenção Social (DIS) através da informação 
técnica n.º 15/2021, subscrita pela Srª Chefe de 
Divisão, que se anexa; 

 
H. A acrescer a toda a análise efetuada pelo 

serviço, importa salientar que vivenciamos uma 
situação pandémica, ainda sem perspetivas de 
terminar, que tem exigido do município um 
acompanhamento de proximidade, através da 
afetação de recursos humanos, logísticos e 
financeiros significativos, e da adequação 
constante de metodologias de intervenção 
social, centrando grande parte do trabalho da 
DIS, no apoio ao combate e mitigação dos 
efeitos da COVID 19. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal aprove, nos termos das 
disposições conjugadas do artigo 33.º, n.º 1, al. 
ccc) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
redação atual e do artigo 24º do Decreto-Lei n.º 
55/2020, de 12 de agosto, submeter à Assembleia 
Municipal, para que esta delibere a não assunção, 
durante o ano de 2021, das competências no 
domínio da ação social, previstas no Decreto-Lei 
55/2020, de 12 de agosto. 
 
Loures, 15 de abril de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária. 
Abstiveram-se as Senhoras Vereadoras e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista. Votaram contra a Senhora 
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Vereadora e os Senhores Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata) 
 
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  115533//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  HHOOMMOOLLOOGGAAÇÇÃÃOO  DDAA  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDAA  CCOOMMIISSSSÃÃOO  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  EE  
AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDOO  GGAALLAARRDDÃÃOO  DDEE  MMÉÉRRIITTOO  
EEMMPPRREESSAARRIIAALL  DDOO  AANNOO  22002200,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A.  Nos termos da alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, é atribuição dos municípios a 
promoção do desenvolvimento; 

 
B. A atribuição do Galardão de Mérito Empresarial 

e/ou Menção Honrosa visa premiar, de forma 
equivalente, as entidades que mais tenham 
contribuído para o desenvolvimento do 
concelho de Loures, através da criação de 
riqueza, valor e de emprego, e que se 
destaquem, pela sua ação empresarial, nas 
áreas da inovação, capacidade empreendedora 
e internacionalização, consolidando, deste 
modo, a sua sustentabilidade socioeconómica; 

 
C. O Município de Loures institui em 1990, no 

âmbito de concretização da sua política 
municipal de estímulo ao desenvolvimento 
socioeconómico sustentável, o Galardão de 
Mérito Empresarial; 

 
D. A Câmara Municipal de Loures, na sua 66.ª 

Reunião Ordinária, realizada em 15 de julho de 
2020, aprovou a proposta n.º 353/2020, onde 
se aprovou, nomeadamente o calendário de 
atribuição do Galardão de Mérito Municipal 
referente ao ano de 2020 e as Normas de 
Participação; 

 
E. De acordo com o nº 2 do artigo 13.º das 

referidas Normas de Participação, a 
homologação e atribuição do Galardão 
depende de deliberação da Câmara Municipal, 
sob proposta da Comissão de Avaliação; 

 
F. A Comissão de Avaliação do Galardão de 

Mérito Empresarial, em reunião efetuada a 8 de 
abril de 2021, decidiu por consenso, propor que 
sejam galardoadas as seguintes empresas: 
ETSA – Investimentos, SGPS, S.A.; Sogenave 
– Sociedade Geral de Abastecimento a 

Navegação e Indústria Hoteleira, S.A.; 
Sotécnica – Sociedade Electrotécnica, S.A.; e 
atribuir Menção Honrosa às empresas: Alface 
do Campo - Produção Hortícolas, Lda.; e 
Labelec - Estudos, Desenvolvimento e 
Actividades Laboratoriais S.A. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea ff) 
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 75/2013, 
de 12 de setembro, delibere aprovar a proposta da 
Comissão de Avaliação e atribuir: 
 
1. O Galardão de Mérito Empresarial, edição de 

2020, às três empresas a seguir identificadas: 
 

 ETSA – Investimentos, SGPS, S.A.;  
 Sogenave – Sociedade Geral de 

Abastecimento a Navegação e Indústria 
Hoteleira, S.A.;  

 Sotécnica – Sociedade Electrotécnica, S.A. 
 
2. Menção Honrosa, edição de 2020, às 

empresas: 
 

 Alface do Campo - Produção Hortícolas, 
Lda.;  

 Labelec - Estudos, Desenvolvimento e 
Actividades Laboratoriais S.A. 

 
Loures, 16 de abril de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  115544//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSIIMMAARR,,  
CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  NN..ºº  111177//22002211,,  
RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  ““EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAASS  CCOONNDDUUTTAASS  DDEE  
DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  NNAA  UURRBBAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  CCOODDIIVVEELL  --  
FFAASSEE  11””,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. Foi adjudicada à empresa Construbuild 

Services Lda a “Empreitada de substituição das 
condutas de distribuição na Urbanização 
Codivel – Fase 1”, por CP 11/2020, pelos 
Serviços Intermunicipalizados de Água e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
– SIMAR; 
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B. A empresa, após notificação para entrega de 
documentos de habilitação, veio pedir 
prorrogação de prazo para apresentação da 
garantia bancária; 

 
C. O Conselho de Administração (CA) dos SIMAR, 

na 85.ª reunião ordinária, do dia 14 de abril de 
2021 aprovou a proposta n.º 117/21, relativa ao 
pedido da empresa Construbuild Services.  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, com 
base na fundamentação de facto e de direito 
constante nos documentos em anexo, aprovar a 
proposta n.º 117/21 de 14 de abril do CA dos 
Serviços Intermunicipalizados de Água e Resíduos 
dos Municípios de Loures e Odivelas – SIMAR;  
 
Loures, 15 de abril de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente, dos Senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 
das Senhoras Vereadoras e dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 
Abstiveram-se a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  115555//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSIIMMAARR,,  
CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  NN..ºº  111188//22002211,,  
RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  ““EEMMPPRREEIITTAADDAA  SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  
DDAASS  CCOONNDDUUTTAASS  EEMM  FFAAMMÕÕEESS  --  FFAASSEE  11””,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. Foi adjudicada à empresa Construbuild 

Services Lda a “Empreitada de Substituição de 
Condutas em Famões, Fase I – dividido em 2 
lotes” - CP 18/2020 – PEMP/14/2020, pelos 
Serviços Intermunicipalizados de Água e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
- SIMAR; 

 
B. A empresa, após notificação para entrega de 

documentos de habilitação, veio pedir 
prorrogação de prazo para apresentação da 
garantia bancária; 

 

C. O Conselho de Administração (CA) dos SIMAR, 
na 85.ª reunião ordinária, do dia 14 de abril de 
2021 aprovou a proposta n.º 118/21, relativa ao 
pedido da empresa Construbuild Services.  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, com 
base na fundamentação de facto e de direito 
constante nos documentos em anexo, aprovar a 
proposta n.º 118/21 de 14 de abril do CA dos 
Serviços Intermunicipalizados de Água e Resíduos 
dos Municípios de Loures e Odivelas – SIMAR. 
 
Loures, 15 de abril de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente, dos Senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 
das Senhoras Vereadoras e dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 
Abstiveram-se a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  115566//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSIIMMAARR,,  
CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  NN..ºº  111199//22002211,,  
RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  ““EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  
RREEMMOODDEELLAAÇÇÃÃOO  DDAA  RREEDDEE  DDEE  
AABBAASSTTEECCIIMMEENNTTOO  DDEE  ÁÁGGUUAA  AA  SSAANNTTOO  
AANNTTÓÓNNIIOO  DDOOSS  CCAAVVAALLEEIIRROOSS””,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. Foi adjudicada à empresa Construbuild 

Services Lda a “Empreitada de Remodelação 
da Rede de Abastecimento de Água a Santo 
António dos Cavaleiros – dividido em 2 lotes” - 
CP 19/2020 – PEMP/13/2020, pelos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas - SIMAR; 

 
B. A empresa, após notificação para entrega de 

documentos de habilitação, veio pedir 
prorrogação de prazo para apresentação da 
garantia bancária; 

 
C. O Conselho de Administração (CA) dos SIMAR, 

na 85.ª reunião ordinária, do dia 14 de abril de 
2021 aprovou a proposta n.º 119/21, relativa ao 
pedido da empresa Construbuild Services.  
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, com 
base na fundamentação de facto e de direito 
constante nos documentos em anexo, aprovar a 
proposta n.º 119/21 de 14 de abril do CA dos 
Serviços Intermunicipalizados de Água e Resíduos 
dos Municípios de Loures e Odivelas – SIMAR.  
 
Loures, 15 de abril de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente, dos Senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 
das Senhoras Vereadoras e dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 
Abstiveram-se a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  115577//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  AAOO  AALLVVAARRÁÁ  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  NNºº..  0011//22001166,,  NNOO  BBAAIIRRRROO  
DDAASS  CCOOUURREELLAASS,,  EEMM  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  AAZZÓÓIIAA  
((PPRROOCCºº..  NNºº..  6666..669988//UURRBB  ––  JJOOSSÉÉ  LLEEIITTEE  DDIIAASS)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  
MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. José Leite Dias, requereu uma alteração ao 

álvara do loteamento n.º 01/2016, sito no Bairro 
das Courelas, na Freguesia da União das 
Freguesias de Santa Iria de Azoia, São João da 
Talha e Bobadela, dando lugar ao Processo n.º 
66 698/URB/L/L; 
 

B. A alteração preconizada tem por objeto, o 
aumento da área de construção em 12 m2 no 
lote 44, num total de 220 m2 e consequentes 
alterações aos parâmetros urbanísticos gerais 
do loteamento; 
 

C. Da notificação aos proprietários dos lotes e da 
consulta pública, não resultou qualquer 
oposição à pretensão de alteração do 
loteamento; 
 

D. Foi consultada a Junta de Freguesia da União 
das Freguesias de Santa Iria de Azoia, São 
João da Talha e Bobadela, tendo esta dado 
parecer favorável no documento com o registo 
informático n.º E/38317/2020;  
 

E. Pelo teor da informação dos serviços 
municipais com o registo informático n.º 
E/8708/2021 e pelo despacho do Diretor do 
DPGU com o n.º E/36899/2021, é proposto 
aceitar o pedido de alteração ao loteamento;  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no nº 1 do artigo 5º, e do n.º1 artigo 
23º e ainda do artigo 27º do RJUE (Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação), 
estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, na redação vigente: 
 

Aprovar a alteração ao alvará de loteamento 
nº 01/2016 que incide sobre o lote 44, na 
Rua Pedro Soares dos Santos, n.º 13, Bairro 
das Courelas, em Santa Iria de Azóia, nos 
termos dos parâmetros urbanísticos 
referidos na Planta Síntese, e do quadro 
urbanimétrico, conforme pretensão 
instruída no processo 66 698/URB, em nome 
de José Leite Dias. 

 
(…) 

 
Loures, 12 de abril de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  115588//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  AAOO  AALLVVAARRÁÁ  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  NNºº..  0022//22000022,,  NNOO  BBAAIIRRRROO  DDAA  
PPRRIIMMAAVVEERRAA,,  EEMM  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  AAZZÓÓIIAA  
((PPRROOCCºº..  NNºº..  6677..990044//UURRBB  ––  MMAARRIIAA  NNAATTÁÁLLIIAA  
PPEERREEIIRRAA  DDAA  QQUUIINNTTAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. Maria Natália Pereira da Quinta, requereu uma 

alteração ao alvará do loteamento n.º 02/2002, 
sito no Bairro da Primavera, na Freguesia da 
União das Freguesias de Santa Iria de Azoia, 
São João da Talha e Bobadela, dando lugar ao 
Processo n.º 67.904/URB/L/L; 

 
B. A alteração preconizada tem por objeto a 

alteração parcial ao uso do lote 82, eliminando-
se a área comercial e passando a totalmente 
habitacional, mantendo-se a área de 
construção total e o índice de construção; 

 
C. A alteração é fundamentada na inexistência de 

procura de áreas comerciais num Loteamento 
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predominantemente habitacional, bem como no 
cariz periférico do lote, mantendo-se ainda 
assim 18 ocupações no loteamento destinadas 
a comércio; 

 
D. A alteração tem enquadramento no disposto 

nos n.º 3 do artigo 72º e no artigo 73º do 
Regulamento do PDM de Loures; 

 
E. Da notificação aos proprietários dos lotes e da 

consulta pública, não resultou qualquer 
oposição à pretensão de alteração do 
loteamento; 

 
F. Foi consultada a Junta de Freguesia da União 

das Freguesias de Santa Iria de Azoia, São 
João da Talha e Bobadela, tendo esta dado 
parecer favorável no documento com o registo 
informático n.º E/40422/2020; 

 
G. Pelo teor da informação dos serviços 

municipais e pelo despacho do Diretor do 
DPGU com o n.º E/111345/2020, é proposto 
aceitar o pedido de alteração ao loteamento; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no nº 1 do artigo 5º, do artigo 23º e 
ainda do artigo 27º do RJUE (Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação), estabelecido 
pelo Decreto–Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação vigente: 
 

Aprovar a alteração ao alvará de loteamento 
nº 02/2002, que incide sobre o lote 82, na 
Rua da Hortênsias, Bairro da Primavera, em 
Santa Iria de Azoia, nos termos dos 
parâmetros urbanísticos referidos na Planta 
Síntese, e do quadro urbanimétrico, 
conforme pretensão instruída no processo 
67 904/URB, em nome de Maria Natália 
Pereira da Quinta.  

 
(…) 

 
Loures, 12 de abril de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  115599//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  AAOO  AALLVVAARRÁÁ  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  NNºº..  0099//22000022,,  NNOO  BBAAIIRRRROO  
DDAASS  FFOONNTTAAIINNHHAASS  DDEE  BBAAIIXXOO,,  EEMM  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  
DDEE  AAZZÓÓIIAA  ((PPRROOCCºº..  NNºº..  6688..118844//UURRBB  ––  CCAASSAA  
RREESSIIDDEENNCCIIAALL  AAGGOOSSTTIINNIIAANNAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. Casa Residencial Agostiniana, requereu uma 

alteração ao álvara do loteamento n.º 09/2002, 
sito no Bairro Fontaínhas de Baixo, na 
Freguesia da União das Freguesias de Santa 
Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela, 
dando lugar ao Processo n.º 68 184/URB/L/L 
 

B. A alteração preconizada tem por objeto, a 
junção dos lotes 33, 38, e 39, dando origem ao 
novo Lote 33, reduzindo-se o número total de 
lotes do loteamento de 61 para 59; 
 

C. A alteração não agrava os parâmetros 
urbanísticos resultantes do somatório dos 
anteriores lotes, com exceção da área de 
anexos, que no total de se reduz em 1.37 m2; 
 

D. Não havendo agravamento dos parâmetros 
urbanísticos aprovados, a alteração cumpre o 
disposto nos Instrumentos de Gestão do 
território em vigor; 
 

E. Da notificação aos proprietários dos lotes e da 
consulta pública, não resultou qualquer 
oposição à pretensão de alteração do 
loteamento; 
 

F. Foi consultada a Junta de Freguesia da União 
das Freguesias de Santa Iria de Azoia, São 
João da Talha e Bobadela, tendo esta dado 
parecer favorável no documento com o registo 
informático n.º E/2263/2021;  
 

G. Pelo teor da informação dos serviços 
municipais com o registo informático n.º 
E/16534/2021 e pelo despacho do Diretor do 
DPGU com o n.º E/36890/2021, é proposto 
aceitar o pedido de alteração ao loteamento;  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no nº 1 do artigo 5º, e do n.º1 artigo 
23º e ainda do artigo 27º do RJUE (Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação), 
estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, na redação vigente: 
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Aprovar a alteração ao alvará de loteamento 
nº 09/2002 que incide sobre os lotes 33, 38 e 
39, na Rua Sol Rio, Bairro das Fontaínhas 
de Baixo, em Santa Iria de Azóia, nos 
termos dos parâmetros urbanísticos 
referidos na Planta Síntese, e do quadro 
urbanimétrico, conforme pretensão 
instruída no processo 68184/URB, em nome 
de Casa Residencial Agostiniana. 

 
(…) 

 
Loures, 12 de abril de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  116600//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  AAOO  AALLVVAARRÁÁ  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  NNºº..  0077//22000099,,  NNOO  BBAAIIRRRROO  
DDAASS  MMAARROOIITTAASS  EE  CCAACCHHOOEEIIRRAASS,,  EEMM  VVAALLEE  
FFIIGGUUEEIIRRAA,,  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDAA  AAZZÓÓIIAA  ((PPRROOCCºº..  NNºº..  
6688..887799//UURRBB  ––  TTRRAANNSSBBRRIITTAALL  ––  BBRRIITTAASS  EE  
EEMMPPRREEEENNDDIIMMEENNTTOOSS  IIMMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS,,  SS..AA..)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  
MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. Transbrital – Britas e Empreendimentos 

Imobiliários, S.A., requereu uma alteração ao 
álvara do loteamento n.º 07/2009, sito no Bairro 
Maroitas e Cachoeiras, na Freguesia da União 
das Freguesias de Santa Iria de Azoia, São 
João da Talha e Bobadela, dando lugar ao 
Processo n.º 68.879/URB/LA/L. 
 

B. A alteração preconizada tem por objeto a 
alteração de uso dos lotes 599 e 600, 
passando ambos de, totalmente destinados à 
habitação, para totalmente destinados a 
atividade económica;  
 

C. A alteração implica um acréscimo de 408 m2 
de área de construção para atividade 
económica e a diminuição em igual valor para 
habitação; 
 

D. Da notificação aos proprietários dos lotes e da 
consulta pública, não resultou qualquer 
oposição à pretensão de alteração do 
loteamento; 
 

E. A Junta de Freguesia da União das Freguesias 
de Santa Iria de Azoia, São João da Talha e 
Bobadela, teve conhecimento através da 
publicação de editais; 

F. Pelo teor da informação dos serviços 
municipais com o registo informático n.º 
E/18854/2021 e pelo despacho do Diretor do 
DPGU com o n.º E/36901/2021, é proposto 
aceitar o pedido de alteração ao loteamento;  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto do nº 1 do artigo 5º, e do n.º1 artigo 
23º e ainda do artigo 27º do RJUE (Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação), 
estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, na redação vigente: 
 

Aprovar a alteração ao alvará de loteamento 
nº 07/2009 que incide sobre o uso dos Lotes 
599 e 600 na Rua Alfredo Vitorino Costa, 
Bairro Maroitas e Cachoeiras, em Vale 
Figueira, nos termos dos parâmetros 
urbanísticos referidos na Planta Síntese e 
do quadro urbanimétrico, conforme 
pretensão instruída no processo 
68879/URB, em nome de Transbrital – Britas 
e Empreendimentos Imobiliários, S.A. 

 
(…) 

 
Loures, 12 de abril de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  116611//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  DDEEFFEERRIIMMEENNTTOO  DDOO  
PPEEDDIIDDOO  DDEE  LLIICCEENNCCIIAAMMEENNTTOO;;  --  AA  EEMMIISSSSÃÃOO  
DDOO  AALLVVAARRÁÁ  DDEE  LLIICCEENNÇÇAA  DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  EE  
RREESSPPEETTIIVVAASS  CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS;;  --  AA  DDEESSAANNEEXXAAÇÇÃÃOO  
DDOOSS  LLOOTTEESS  11  EE  22;;--  OO  VVAALLOORR  DDAA  CCAAUUÇÇÃÃOO  
((PPRROOCCºº  6677..445544//UURRBB  ––  HHOOVVIIOONNEE  
FFAARRMMAACCIIÊÊNNCCIIAA,,  SS..AA..)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. A Hovione Farmaceutica S.A. requereu a 

licença para uma operação de loteamento que 
incide sobre 4 prédios nas Sete Casas, 
Freguesia de Loures; 
 

B. O loteamento implica a desanexação dos lotes 
1 e 2 cujas áreas perfazem a soma de 8.662,45 
m2, remanescendo as áreas de 17.515,33 m2 
a integrar no domínio público municipal, a 
afetar a espaços verdes de utilização coletiva. 
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C. O projeto de loteamento já foi aprovado em 
reunião de Câmara de 11/03/2020; 
 

D. Pela aprovação do loteamento são aprovadas 
também as obras de urbanização;  
 

E. O loteamento e os projetos definitivos das 
obras de urbanização cumprem os parâmetros 
urbanísticos estabelecidos no projeto aprovado 
e o disposto no PDM de Loures;  
 

F. Pelas informações dos serviços municipais e 
pelo despacho do Diretor do DPGU, constantes 
do documento E/31027/2021, é proposto o 
deferimento da licença de loteamento; 
 

G. O parecer favorável da Junta de Freguesia de 
Loures, que consta no documento 
E/129074/2019. 

 
Tenho a honra de propor que a Câmara 
Municipal delibere: 
 
1 - Deferir o pedido de licença de Loteamento, 

titulado em nome de Hovione Farmaciência, 
S.A., e que incide sobre quatro lotes sitos 
na Rua Comandante Carvalho Araujo, Sete 
Casas, na Freguesia de Loures, instruída no 
processo 67.454/URB_L_L, ao abrigo do 
disposto do nº1 do artigo 5º e do n.º1 artigo 
23º do RJUE (Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação), estabelecido 
pelo Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação vigente: 
 

2 - Aprovar a emissão de alvará de loteamento, 
com obras de urbanização que incidem 
sobre quatro prédios urbanos;  
 

3 - Aprovar a desanexação dos lotes 1 e 2, com 
a área total de 8.662,45m2 remanescendo as 
áreas de 17.515,33m2, a integrar no domínio 
público;  
 

4 - Fixar o valor da caução para garantir a boa e 
regular execução das obras de urbanização, 
no valor de 528.157,71€, (quinhentos e vinte 
oito mil cento e cinquenta e sete euros e 
setenta e um cêntimos) decorrentes da 
presente operação de loteamento - solução 
urbanistica, nos termos da planta síntese e 
quadro urbanimétrico referenciados ao 
documento BU/121308/2019. 

 
(…) 
 
Loures, 13 de abril de 2021 
 

(…) 
(Aprovada por unanimidade) 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  116622//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  RREEVVOOGGAAÇÇÃÃOO  DDAA  
MMIINNUUTTAA  DDEE  PPRROOTTOOCCOOLLOO  AAPPRROOVVAADDAA  
AATTRRAAVVÉÉSS  DDAA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  CCAAMMAARRÁÁRRIIAA  
DDAATTAADDAA  DDEE  2299..0077..22002200;;  --  AA  CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  
PPRROOTTOOCCOOLLOO  DDEE  CCOOOOPPEERRAAÇÇÃÃOO  EENNTTRREE  OOSS  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  DDEE  LLOOUURREESS,,  OOEEIIRRAASS  EE  LLIISSBBOOAA,,  
AA  CCOOMMPPAANNHHIIAA  CCAARRRRIISS  DDEE  FFEERRRROO  DDEE  
LLIISSBBOOAA,,  EE..MM..,,SS..AA..,,  EE  OO  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNOO  DDEE  
LLIISSBBOOAA,,  EE..PP..EE..;;  --  DDEESSIIGGNNAARR  OO  GGAABBIINNEETTEE  DDEE  
PPLLAANNEEAAMMEENNTTOO  PPAARRAA  EEFFEEIITTOOSS  DDEE  
AACCOOMMPPAANNHHAAMMEENNTTOO,,  MMOONNIITTOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  EE  
EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  FFIINNAANNCCEEIIRRAA  DDOO  PPRROOTTOOCCOOLLOO;;  --  
DDEESSIIGGNNAARR  AA  CCOOOORRDDEENNAADDOORRAA  DDOO  GGAABBIINNEETTEE  
DDEE  PPLLAANNEEAAMMEENNTTOO,,  CCOOMMOO  MMEEMMBBRROO  
RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS,,  
NNOO  GGRRUUPPOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  QQUUEE  GGAARRAANNTTIIRRÁÁ  
OO  AACCOOMMPPAANNHHAAMMEENNTTOO  PPEERRMMAANNEENNTTEE  DDOO  
DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO;;  --  
AAUUTTOORRIIZZAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  DDAA  SSUUAA  
CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO,,  AA  TTOODDOO  OO  TTEEMMPPOO,,  AATTRRAAVVÉÉSS  
DDEE  DDEESSPPAACCHHOO  DDOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  
MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Loures deliberou sobre 

a proposta 401/CM/2020, aprovar a celebração 
de protocolo de cooperação entre: os 
municípios de Lisboa e de Oeiras, a 
Companhia Carris de Ferro de Lisboa, E.M. 
S.A., e o Metropolitano de Lisboa, E.P.E., com 
o objeto de estudo planeamento e 
concretização do projeto que envolve a linha 
intermodal sustentável e o prolongamento da 
linha de elétrico rápido 15; 
 

B. O Município de Lisboa solicitou a alteração à 
minuta de protocolo aprovada, tendo em conta: 
 

• a reprogramação de fundos europeus para 
investimentos em infraestruturas atualmente 
em negociação junto da União Europeia e 
por outro lado, 

• o enquadramento do presente projeto com o 
plano de expansão do metropolitano, 
designadamente no que respeita à linha S. 
Sebastião-Alcântara, previsto no Plano de 
Recuperação e Resiliência que esteve em 
consulta pública até ao passado dia 1 de 
março, permitindo que os estudos previstos 
no Protocolo de Cooperação anteriormente 
aprovado sejam compatibilizados com os 
estudos mais recentes da rede planeada 
para a Área Metropolitana de Lisboa. 

 
C. Também por motivos de precaução jurídica, 

houve necessidade de consensualizar a 
submissão do protocolo a visto prévio do 
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Tribunal de Contas, face a opiniões jurídicas 
distintas sobre a sua obrigatoriedade; 
 

D. Por estas razões, ainda não foi dada execução 
ao Contrato anteriormente aprovado, tendo 
sido adotada agora uma nova redação da 
minuta do Protocolo de Cooperação, 
redefinindo: 
 

• O início da vigência do protocolo, passando 
a ter efeitos após a data da emissão de 
visto do Tribunal de Contas ou da sua 
declaração de não incidência de 
Fiscalização Prévia (clausula 11ª n.º 3); 

• As datas de pagamento em função do visto 
do Tribunal de Contas ou da sua declaração 
de não incidência a fiscalização prévia 
(Cláusula 6ª n.º 6); 

• Redução do período de execução para 10 
meses (cláusula 11ª n.º 1) e alterando o 
momento dos pagamentos. 

 
E. Mantêm-se para o Município de Loures os 

valores de comparticipação anteriormente 
aprovados, mas refletindo agora o texto do 
protocolo, a inclusão do IVA - Imposto sobre o 
Valor Acrescentado para as autarquias, 
conforme documento sob Anexo I; 
 

F. Os encargos relativos ao desenvolvimento dos 
Estudos do Projeto, são agora de € 
3.839.528,00 (três milhões, oitocentos e trinta e 
nove, quinhentos e vinte e oito euros), o qual 
inclui todos os impostos aplicáveis, quando 
devidos; 
 

G. Prevendo o protocolo a constituição de um 
Grupo de Trabalho de acompanhamento, cabe 
a cada uma das partes designar um 
representante, e este poderá desde já ser 
aprovado pelo órgão executivo; 
 

Considerando ainda que se mantêm todos os 
demais fundamentos que constavam da Proposta 
n.º 401/2020, designadamente que: 
 
H. O Município de Loures está empenhado na 

melhoria das condições de mobilidade da 
população do concelho, quer nas deslocações 
internas, quer nas ligações aos outros 
municípios da Área Metropolitana de Lisboa, 
prosseguindo uma política de transição para 
um padrão de mobilidade sustentável a nível 
económico, social e ambiental; 
 

I. Neste sentido, é essencial a melhoria das 
infraestruturas de transporte, e a cativação dos 
espaços canal adequados a opções de gestão 
articulada de todos os meios, e soluções 
urbanísticas convidativas ao uso do transporte 

público. 
 
J. No Município de Loures, assume particular 

importância o reforço das redes de transporte 
coletivo em sítio próprio (“TCSP”) e de maior 
capacidade, uma vez que, na quase totalidade 
do território do município, o transporte público é 
assegurado apenas pela rede de transporte 
público coletivo rodoviário; 

 
K. O Metropolitano de Lisboa tem em curso um 

plano de expansão da sua rede, e, nesse 
contexto, tem vindo a estudar as possibilidades 
de alargamento, fora do concelho de Lisboa, 
designadamente através do planeamento e 
concretização do projeto que envolve a linha 
intermodal sustentável, tirando eventual partido 
da linha de elétrico E15, atualmente explorada 
pela CARRIS, e seu prolongamento; 

 
L. O Metropolitano tem a adequada experiência 

para promoção dos estudos referidos no 
número anterior, atendendo a que já 
desenvolveu estudos da mesma natureza no 
contexto do plano de expansão em curso da 
rede de metropolitano; 
 

M. A CARRIS tem como objetivo central o 
alargamento progressivo da sua oferta de 
serviço, muito em particular, através da 
expansão do modo elétrico, acumulando 
experiência na implementação deste meio de 
transporte e demonstrando interesse em 
colaborar nos estudos a efetuar; 
 

N. O estudo e planeamento de 
prolongamento/adaptação da infraestrutura do 
elétrico E15, na qualidade TCSP, é também um 
objetivo comum aos municípios de Oeiras e 
Lisboa, podendo o contributo para os custos 
dos estudos e projeto serem partilhados 
proporcionalmente por todas estas autarquias; 
 

O. A comparticipação do Município de Loures se 
estabelece no valor de € 260.201,00 (duzentos 
e sessenta mil e duzentos e um euros) [valores 
sem IVA]; 
 

P. Compete aos municípios o planeamento, 
desenvolvimento, organização e articulação 
das redes e linhas do serviço público de 
transporte de passageiros, bem como dos 
respetivos equipamentos e infraestruturas, 
podendo para o efeito participar com outras 
entidades, no que diretamente se relacione 
com as respetivas atribuições; 
 

Q. As autarquias, o Metropolitano de Lisboa e a 
Carris têm vantagens em associar-se com vista 
à prossecução do interesse público e das 
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respetivas competências na matéria de serviço 
público de transporte de passageiros; 

 
Considerando, ainda que: 

 
R. Como primeiro impulso para a concretização 

destes objetivos, as Partes pretendem definir e 
regular os principais aspetos da sua 
cooperação, por via da celebração do Protocolo 
de Cooperação cuja aprovação se propõe e 
cuja minuta foi consensualizada entre aquelas; 
 

S. O Protocolo de Cooperação cuja aprovação se 
propõe é estabelecido no âmbito de tarefas 
públicas atribuídas às Partes, as quais têm 
conexão relevante entre si; 
 

T. Uma vez que a cooperação a estabelecer é 
regida exclusivamente por considerações de 
interesse público e nenhuma das Partes exerce 
em mercado livre mais de 20% das atividades 
abrangidas pela cooperação, o Protocolo de 
Cooperação encontra-se excluído do regime de 
contratação previsto na Parte II do Código dos 
Contratos Públicos, ao abrigo do disposto no 
artigo 5.º-A, n.º 5, deste diploma; 

 
Tenho a honra de propor que a Câmara 
Municipal delibere, ao abrigo do disposto na 
alínea c) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea ee) 
do n.º 1, artigo 33.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, constante do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, do n.º 5 do 
artigo 5.º-A, do Código dos Contratos Públicos: 
 
1 - Revogar a minuta de protocolo aprovada 

pela Deliberação n.º 401/CM/2020, de 
29/07/2020; 

 
2 - Aprovar a celebração de Protocolo de 

Cooperação entre o Município de Loures e 
os Municípios de Oeiras e de Lisboa, a 
Companhia Carris de Ferro de 
Lisboa, E.M., S.A., e o Metropolitano de 
Lisboa, E.P.E., com o objeto de estudo, 
planeamento e concretização do projeto que 
envolve a linha intermodal sustentável e o 
prolongamento linha de elétrico rápido 15, 
nos termos da minuta que integra a 
presente proposta como anexo II; 

 
3 - Designar o Gabinete de Planeamento, para 

efeitos de acompanhamento, monitorização 
e execução financeira do Protocolo; 

 
4 - Em face do previsto no ponto 3, autorizar o 

Presidente da Câmara a indicar, através de 
Despacho, ao abrigo da cláusula 7ª do 
Protocolo, o representante do município no 
grupo de trabalho que garantirá o 

acompanhamento permanente do 
desenvolvimento do projeto, bem como a 
sua alteração a todo o tempo. 

 
A presente proposta tem o enquadramento 
orçamental identificado no quadro em anexo III. 
 
Loures, em 14 de abril de 2021. 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Protocolo de 
Cooperação está disponibilizada em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  116633//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  AAOO  
PPOOLLÍÍGGOONNOO  AAUUGGII;;  --  OO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  
RREECCOONNVVEERRSSÃÃOO,,  NNAA  MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  
OOPPEERRAAÇÇÃÃOO  DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO,,  
CCOONNDDIICCIIOONNAADDAA  AA  AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  EEMM  
AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  PPRROOPPRRIIEETTÁÁRRIIOOSS  EE  ÀÀ  
CCOORRRREEÇÇÃÃOO  DDOOSS  EELLEEMMEENNTTOOSS  
IINNSSTTRRUUTTÓÓRRIIOOSS;;  --  AASS  CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDOO  
LLIICCEENNCCIIAAMMEENNTTOO  CCOONNDDIICCIIOONNAADDOO  DDEE  
OOPPEERRAAÇÇÕÕEESS  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAASS//OOBBRRAASS  
PPAARRTTIICCUULLAARREESS;;  --  AASS  CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDEE  
AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  PPRROOJJEETTOOSS  DDEE  
IINNFFRRAAEESSTTRRUUTTUURRAASS  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAASS  ((PPRROOCCºº  
3388..111155//LL//OORR  ––  AAUUGGII  ––  AALLTTOO  DDOOSS  PPIINNHHEEIIRROOSS)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  
MMAATTIIAASS  
 
Considerando: 
 
A. A formalização do procedimento de 

licenciamento da operação de loteamento da 
AUGI-ALTO DOS PINHEIROS, São João da 
Talha, a sua correta instrução e a recolha de 
pareceres favoráveis das entidades que, no 
âmbito da lei 91/95 de 2 de setembro, têm de 
emitir parecer; 

 
B. A entrada em vigor do Plano Diretor Municipal 

publicado a 18 de junho de 2015, assim como, 
da nova carta de delimitação da Reserva 
Ecológica Nacional do Município de Loures, 
aprovada pela Portaria 49/2016 de 22 de março 
de 2016; 

 
C. O melhor conhecimento da realidade local, de 

ajustamento de escalas e da melhor 
delimitação técnica da AUGI; 

 
D. A ausências de reclamações ou sugestões no 

âmbito da consulta pública realizada; 
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E. A atual impossibilidade de realização de uma 
assembleia de proprietários para se aprovar as 
últimas alterações ao projeto, em particular, da 
redelimitação da AUGI, sem prejuízo da sua 
futura realização; 

 
F. O referido na informação 

nº22/DAUGI/CT/RMH/2021 e na do Chefe de 
Divisão nº07/DAUGI/RP/2021, quanto ao facto 
de estarem reunidas condições para se decidir 
sobre o projeto de loteamento desta AUGI 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere nos termos do 
disposto nos art(s).1º e 24º, da Lei 91/95 de 2 de 
setembro, com a redação vigente, 
subsidiariamente pelas disposições do DL 555/99 
de 16 de dezembro, igualmente na redação 
vigente, e nas condições expressas nas 
informações técnicas referidas, relativamente aos 
seguintes pontos: 
 
1. Aprovar uma pequena alteração ao polígono 

AUGI; 
 

2. Aprovar o projeto de reconversão, na 
modalidade de operação de loteamento e 
respetivas condições, de forma condicionada à 
sua aprovação final em assembleia de 
proprietários e à correção dos elementos 
instrutórios; 
 

3. Aprovar as condições do licenciamento 
condicionado de operações urbanísticas/obras 
particulares; 
 

4. Aprovar as condições de apresentação dos 
projetos de infraestruturas urbanísticas. 

 
Loures, 08 de abril de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  116644//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  CCOONNCCEESSSSÃÃOO,,  AA  TTÍÍTTUULLOO  
PPRREECCÁÁRRIIOO,,  DDEE  AAUUTTOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  
FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  PPAARRAA  OO  
EESSTTAABBEELLEECCIIMMEENNTTOO  DDEESSTTIINNAADDOO  AA  BBEEBBIIDDAASS,,  
NNOO  BBAAIIRRRROO  VVEENNCCEESSLLAAUU,,  CCAATTUUJJAALL,,  UUNNHHOOSS  
((PPRROOCC..ºº  6699..223300//UURRBB__AAFF__TTPP//22002200)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
 
Considerando: 
 
A. A necessidade de enquadrar o funcionamento 

de uma atividade/exploração em AUGI. 
 
B. A impossibilidade de emissão de uma 

licença/autorização de utilização, por 
inexistência de alvará de licença de 
loteamento. 

  
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
art.º 28º do Regulamento Municipal para a 
Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal, aprovar a concessão a título 
precário de uma autorização de funcionamento 
para a o estabelecimento destinado a bebidas, sito 
na Rua 10 de Junho, nº 7, Bairro Venceslau, 
Catujal, união de freguesias de Camarate, Unhos 
e Apelação, em nome de José Luís Monteiro 
Morgado.  
 
Loures, 08 de abril de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  116655//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AACCEEIITTAAÇÇÃÃOO,,  DDAA  DDOOAAÇÇÃÃOO  
DDEE  QQUUEEIIJJOOSS  PPEELLAA  TTEETTÉÉ,,  PPRROODDUUTTOOSS  
LLÁÁCCTTEEOOSS,,  SS..AA..,,  PPAARRAA  AAPPOOIIOO  ÀÀSS  
IINNSSTTIITTUUIIÇÇÕÕEESS  CCOOMM  RREESSPPOOSSTTAA  SSOOCCIIAALL  NNOO  
CCOONNCCEELLHHOO  DDEE  LLOOUURREESS,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  
PPAANNDDEEMMIIAA  CCOOVVIIDD__1199,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que:  
 
A. A pandemia Covid 19 teve uma grande 

influência negativa sobre a economia, 
nomeadamente nas micro e pequenas 
empresas, atingindo a globalidade dos setores, 
nomeadamente o comércio, serviços e 
produtores agrícolas; 
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B. A comunidade também tem sentido os efeitos 
negativos da pandemia aos mais diversos 
níveis, o que tem obrigado a uma maior 
resposta do Setor Solidário; 
 

C. Algumas empresas têm vindo a desenvolver 
esforços no sentido de alargar o seu âmbito de 
intervenção junto da comunidade local com 
diversas campanhas solidárias;  
 

D. A empresa “Teté, produtos lácteos, S.A.” doou 
7.716 queijos diversos, no valor total de 3. 
917,62 € (três mil, novecentos e dezassete 
euros e sessenta e dois Cêntimos); 
 

E. O referido donativo teve como objetivo apoiar 
as instituições com resposta social no 
Concelho no âmbito da pandemia Covid 19; 
 

F. O donativo foi concedido sem contrapartidas, 
nos termos do artigo 61.º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais, conforme a interpretação 
que lhe é conferida pela Circular n.º 2/2004, de 
20 de janeiro, da Direção-Geral dos 
Impostos/Direção dos Serviços dos Impostos 
sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas; 
 

G. É competência da Câmara Municipal aceitar 
doações, legados e heranças a benefício de 
inventário. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea j), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aceitar a doação, ao Município de Loures, 
pela “Teté, Produtos Lácteos, S.A.”, com o NIPC 
501 291 378 e sede na Rua Principal, n.º 102 – 
Carcavelos, 2670-742 Lousa, de 7.716 queijos 
diversos, no valor total de 3. 917,62 € (três mil, 
novecentos e dezassete euros e sessenta e dois 
Cêntimos), para apoiar as instituições com 
resposta social no Concelho de Loures no âmbito 
da pandemia Covid 19.  
 
Loures, 12 de abril de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  116666//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  IINNÍÍCCIIOO,,  TTIIPPOO  EE  AASS  PPEEÇÇAASS  
DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO;;  --  AA  DDEESSIIGGNNAAÇÇÃÃOO  DDOO  
GGEESSTTOORR  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  --  RREELLAATTIIVVOO  ÀÀ  
AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  AADDAAPPTTAAÇÇÃÃOO  
AAOO  MMEEIIOO  AAQQUUÁÁTTIICCOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da solicitação efetuada pela 

Divisão de Intervenção Socioeducativa (DISE), 
através da informação n.º 40/DISE/RC, de 11 
de março de 2021 (E/28109/2021), com 
despacho de concordância do Ex.mo Senhor 
Vereador da Câmara Municipal de Loures, 
Gonçalo Caroço, datado de 23 de março de, e 
pelas razões constantes de tal documento, vem 
manifestada a necessidade de celebração, ao 
abrigo do disposto  n.º 1 do artigo 5.º do Código 
dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
sua redação atual, de um contrato de aquisição 
de serviços para cerca de 8000 alunos, para 
garantir uma aula de Adaptação ao Meio 
Aquático uma vez por semana, com a duração 
de 45 minutos, aos alunos do 1.º ao 4º ano de 
escolaridade no ano letivo 2021/2022; 
 

B. À luz da factualidade descrita na mesma 
informação, mostra-se adequado considerar 
não aplicável a parte II do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
sua redação atual, devendo qualificar-se a 
contratação, pois, como contratação excluída, 
ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º do 
referido CCP; 

 
C. Pese embora, não seja obrigatório, em virtude 

de se estar perante contratação excluída, a 
elaboração de quaisquer peças das da 
natureza dos diversos tipos de procedimentos 
aquisitivos elencados no artigo 16.º do CCP, 
ainda assim, foram elaborados, em sentido 
impróprio, um Convite à apresentação de 
proposta, um Caderno de Encargos e uma 
Proposta de autorização para início e tipo de 
procedimento e designação do gestor do 
contrato, que integram as regras de relação 
entre a entidade a convidar e a entidade 
adjudicante, regras essas que deverão ser 
aprovadas pelo órgão competente para a 
realização da despesa e para a decisão de 
contratar; 
 

D. Por ser o órgão competente para a contratação 
em apreço e, consequentemente, para a 
aprovação dos documentos a que se alude no 
considerando anterior, propõe-se que a 
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aquisição pretendida seja sujeita a deliberação 
da Câmara Municipal de Loures, uma vez que 
se estima que com a execução de todas as 
prestações que constituem o objeto do contrato 
a celebrar, o preço contratual a pagar pelo 
Município de Loures possa ser na ordem de € 
585.365,85 (quinhentos e oitenta e cinco mil, 
trezentos e sessenta e cinco euros e oitenta e 
cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor, caso este seja devido, tudo o exposto 
à luz do disposto nas alíneas f)  e dd), do n.º 1 
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro e na alínea b) do n.º 1 do artigo 
18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
(repristinado pela Resolução da Assembleia da 
República n.º 86/2011, de 11 de abril); 
 

E. A entidade a convidar e a quem se pretende 
adquirir os serviços em causa nesta proposta é 
a entidade Gesloures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., 
com o número de identificação de pessoa 
coletiva 502 814 063, por ser a entidade que à 
luz da informação n.º 40/DISE/RC, de 11 de 
março de 2021 (E/28109/2021), é a única que 
pode satisfazer os requisitos de facto 
integrantes dessa mesma informação e que, 
quer pela razão antedita, também vertida no 
documento “Proposta de autorização para 
início e tipo de procedimento e designação do 
gestor do contrato” e respetivo anexo, quer 
pela posição relativa das partes no contrato 
que se pretende celebrar ou do contexto da sua 
própria formação, permite que se desenvolva a 
contratação pretendida sem que lhe seja 
aplicável a parte II do CCP, ou seja, que se 
considere a contratação excluída; 
 

F. A respetiva despesa encontra-se prevista e 
ocorrerá pela rubrica 0504/20225 2019 A 39, 
de acordo com a proposta de cabimento n.º 
1189/2021 autorizada em 26/03/2021. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho, repristinado pela Resolução da 
Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de 
abril, nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º e 
20.º, n.º 1, alínea b), 36.º e 39.º, todos do Código 
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e do disposto, 
designadamente, no artigo 33.º, n.º 1, alínea f) do 
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar: 
 
1. A aquisição de serviços para garantir uma aula 

de Adaptação ao Meio Aquático uma vez por 
semana, com a duração de 45 minutos, aos 

alunos do 1.º ao 4º ano de escolaridade no ano 
letivo 2021/2022. 
 

2. Os documentos que se anexam e se designam 
como “Convite à apresentação de proposta”, 
“Caderno de Encargos” e “Proposta de 
autorização para início e tipo de procedimento 
e designação do gestor do contrato”. 

 
Loures, 14 de abril de 2020 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  116677//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  DDIISSPPEENNSSAA  DDOO  DDIISSPPOOSSTTOO  
NNOO  NN..ºº  11  DDOO  AARRTTIIGGOO  7733ºº  DDAA  LLEEII  DDOO  
OORRÇÇAAMMEENNTTOO  DDOO  EESSTTAADDOO  PPAARRAA  22002211;;  --  OO  
IINNÍÍCCIIOO,,  TTIIPPOO  EE  AASS  PPEEÇÇAASS  DDOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO;;  --  AA  DDEESSIIGGNNAAÇÇÃÃOO  DDOO  JJÚÚRRII  EE  
DDOO  GGEESSTTOORR  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  --  RREELLAATTIIVVOO  ÀÀ  
AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  
NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO  AAMMAA  --  AADDAAPPTTAAÇÇÃÃOO  
AAOO  MMEEIIOO  AAQQUUÁÁTTIICCOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que: 
 
A. Através da informação n.º 39/DISE/RC, de 11 

de março de 2021 (E/28043/2021), provinda da 
Divisão de Intervenção Socioeducativa (DISE), 
com despacho de concordância do Ex.mo 
Senhor Vereador da Câmara Municipal de 
Loures, Gonçalo Caroço, datado de 23 de 
março de 2021, e pelas razões constantes de 
tal informação, foi manifestada a necessidade 
de instrução e lançamento de um procedimento 
aquisitivo, com vista à celebração de contratos 
para aquisição de serviços de transporte no 
âmbito do projeto AMA – Adaptação ao Meio 
Aquático, por lotes, em número de 4, para o 
ano letivo de 2021/2022; 
 

B. Para desenvolvimento das atividades no âmbito 
do projeto AMA – Adaptação ao Meio Aquático, 
foi emitido parecer favorável do Delegado de 
Saúde, tudo conforme informação n.º 
134/DISE/RC, datada de 31 de julho de 2020 
(E/73561/2020), solicitação de parecer, datada 
de 19 de agosto de 2020 e parecer do 
Delegado de Saúde Coordenador, datado de 
25 de agosto de 2020; 
 

C. Tendo presente que o preço base global 
indicado na informação referida no número 
anterior implica um aumento face ao preço 
contratual pago no ano de 2020, no contrato n.º 
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198/2020, em que o objeto contratual era 
idêntico ao do presente procedimento, uma vez 
que o referido contrato teve o preço global de € 
407.330,00 (quatrocentos e sete mil, trezentos 
e trinta euros), e o(s) contrato(s) pretendido(s) 
celebrar por via deste procedimento têm o 
preço base global estabelecido em € 
415.476,50 (quatrocentos e quinze mil, 
quatrocentos e setenta e seis euros e 
cinquenta cêntimos), o serviço requisitante, 
fundamentou tal aumento conforme se mostra 
referido no documento junto sob o título 
“proposta de autorização para início e tipo de 
procedimento, para nomeação de júri e 
nomeação do gestor do contrato”; 
 

D. Nos termos conjugados do disposto no n.º 1 e 
n.º 4 do artigo 73.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 
de Dezembro (Lei do Orçamento do Estado 
para 2021 – LOE 2021) e do artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
repristinado pela Resolução da Assembleia da 
República n.º 86/2011, de 11 de abril, os 
valores gastos com contratos a celebrar no 
presente ano de 2021 não podem ultrapassar 
os valores gastos no ano de 2020, salvo em 
situações prévia e devidamente fundamentadas 
pelos serviços e autorizadas pelo órgão da 
autarquia com competência para contratar em 
função do valor do contrato nos termos 
previstos no artigo 18º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11 de abril; 
 

E. Nos termos do n.º 1 do referido artigo 18.º, sob 
a epígrafe “Competência para autorizar 
despesas no âmbito das autarquias locais”: 

 
“1. São competentes para autorizar despesas 
com locação e aquisição de bens e serviços as 
seguintes entidades: 
 
a. Até 30000 contos, os presidentes de 

câmara e os conselhos de administração 
dos serviços municipalizados; 

b. Sem limite, as câmaras municipais, as 
juntas de freguesia, o conselho de 
administração das associações de 
autarquias locais e o órgão executivo de 
entidades equiparadas a autarquias locais.”; 

 
F. O preço contratual estimado a pagar pelo 

Município de Loures é de € 415.476,50 
(quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e 
setenta e seis euros e cinquenta cêntimos) 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, caso 
este seja devido, sendo, pois, da competência 
da Câmara Municipal de Loures a dispensa do 
disposto no n.º 1 do artigo 73.º da LOE 2021; 

 
G. Tendo presentes os fundamentos aduzidos 

pelo serviço requisitante e considerandos supra 
torna-se necessário que a Câmara Municipal 
de Loures autorize a dispensa do disposto no 
n.º 1 do artigo 73.º da LOE 2021. 

 
Considerando ainda que: 
 
H. Nos termos da regra geral de escolha do 

procedimento (prevista no artigo 18.º do Código 
dos Contratos Públicos) bem como do valor 
máximo do benefício económico que pode ser 
obtido pela(s) entidade(s) adjudicatária(s) com 
a execução do(s) contrato(s) a celebrar, 
estimado em € 415.476,50 (quatrocentos e 
quinze mil, quatrocentos e setenta e seis euros 
e cinquenta cêntimos), mostra-se adequado 
adotar o procedimento do tipo concurso 
público, com publicação de anúncio no Jornal 
Oficial da União Europeia, tudo em 
conformidade, designadamente, com o previsto 
nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, 
n.º 1, alínea a) e 474.º, n.º 3, alínea c), todos 
do Código dos Contratos Públicos, na sua 
versão atual; 
 

I. O órgão competente para contratar, autorizar a 
despesa, escolher o procedimento, aprovar os 
documentos pré-contratuais (Programa do 
Concurso, Caderno de Encargos e Minuta do 
Anúncio do procedimento), designar o júri e o 
gestor do contrato, aprovar a minuta de 
contrato, bem como para quaisquer outros atos 
inerentes ao procedimento aquisitivo em 
apreço, é a Câmara Municipal, em razão do 
dito preço contratual estimado em € 415.476,50 
(quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e 
setenta e seis euros e cinquenta cêntimos), a 
que deverá acrescer o IVA à taxa legal em 
vigor, se devido, tudo à luz do disposto, 
designadamente, na alínea f), n.º 1, do artigo 
33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, (repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11/04), e nos artigos 16.º, n.º 1, 
alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, 
47.º, 67.º a 69.º, 290.º-A e 474.º, n.º 3, alínea 
c), todos do Código dos Contratos Públicos, na 
sua versão atual; 
 

J. É necessário, nomeadamente, identificar os 
fundamentos aduzidos pelo serviço requisitante 
para a fixação do preço base que consta no 
caderno de encargos, propor o júri a designar 
para o procedimento, bem como propor o 
gestor do contrato a celebrar, foi elaborado 
documento intitulado de “proposta de 
autorização para início e tipo de procedimento, 
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para nomeação de júri e nomeação do gestor 
do contrato” que se anexa, também para 
efeitos de aprovação; 
 

K. O referido preço de € 415.476,50 (quatrocentos 
e quinze mil, quatrocentos e setenta e seis 
euros e cinquenta cêntimos), estimado pagar 
pelo Município de Loures, a que acrescerá o 
IVA à taxa legal em vigor, se devido, mostra-se 
fixado no Caderno de Encargos como preço 
base global do procedimento. Esse preço base 
global do procedimento € 415.476,50 
(quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e 
setenta e seis euros e cinquenta cêntimos) é 
resultante da soma dos seguintes preços por 
lote: 
 

Lote 1 (Piscina Municipal de Loures): € 
146.398,50 (cento e quarenta e seis mil, 
trezentos e noventa e oito euros e 
cinquenta cêntimos); 
 

Lote 2 (Piscina Municipal de Santo António dos 
Cavaleiros): € 93.305,50 (noventa e três 
mil, trezentos e cinco euros e cinquenta 
cêntimos); 
 

Lote 3 (Piscina Municipal da Portela): € 
80.582,00 (oitenta mil e quinhentos e 
oitenta e dois euros); 
 

Lote 4 (Piscina Municipal de Sta. Iria de Azóia): 
€ 95.190,50 (noventa e cinco mil e cento 
e noventa euros e cinquenta cêntimos). 

 
Os preços por lote atrás referidos, também se 
encontram fixados no Caderno de Encargos do 
procedimento enquanto preço base unitário do lote 
respeitante; 
 
L. A respetiva despesa ocorrerá pela rubrica 0504 

020225 2019 A 39, conforme PRC n.º 
1197/2021, datada de 26 de março de 2021. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto no artigo 18.º do Decreto- Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho, repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11 de abril, nos artigos 16.º n.º 1, 
alínea c), 17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º e 
38.º, todos do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, na sua versão atual e do disposto, 
designadamente, no artigo 33.º, n.º 1, alínea f) do 
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
 

1. Autorizar, previamente, a dispensa do disposto 
no n.º 1 do artigo 73.º da LOE 2021, tendo 
presentes os fundamentos aduzidos pelo 
serviço requisitante e o vertido nos 
Considerandos C a G desta proposta;  
 

2. Aprovar o programa do concurso, o caderno de 
encargos e a minuta do anúncio, enquanto 
peças do procedimento, que se anexam; 
 

3. Aprovar o proposto no documento sob o título 
“proposta de autorização para início e tipo de 
procedimento, para nomeação de júri e 
nomeação do gestor do contrato”, que se 
anexa. 

 
Loures, 14 de abril de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  116688//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AABBEERRTTUURRAA  DDEE  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  IINNTTEERRNNOO  DDEE  
AACCEESSSSOO  GGEERRAALL  PPAARRAA  PPRROOVVIIMMEENNTTOO  DDEE  11  
((UUMM))  LLUUGGAARR  DDEE  AAGGEENNTTEE  GGRRAADDUUAADDOO,,  DDAA  
CCAARRRREEIIRRAA  DDEE  PPOOLLÍÍCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  
CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que:  
 
A. Por deliberação tomada na 76.ª Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 2 
de dezembro de 2020, e na 4.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, realizada 
em 16 de dezembro de 2020, foram aprovados 
o Orçamento Municipal e o Mapa de Pessoal 
para o ano de 2021; 
 

B. Por deliberação tomada na 81.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 
10 de fevereiro de 2021 e na 5.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 11 de fevereiro de 2021, foi 
aprovada a alteração do Mapa de Pessoal de 
2021; 
 

C. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 
ocupados dois postos de trabalho da categoria 
de Agente Graduado, da Carreira de Polícia 
Municipal; 

 
D. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

de trabalhadores necessários à ocupação de 
postos de trabalho previstos e não ocupados 
no Mapa de Pessoal foi aprovado pela Câmara 
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Municipal de Loures e inscrito na classificação 
económica do orçamento municipal 
01.01.04.04 - recrutamento de pessoal para 
novos postos de trabalho; 

 
E. A promoção a categoria superior da carreira de 

Polícia Municipal faz-se de acordo com o 
estipulado no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-
Lei n.º 39/2000, de 17 de março.  
 

F. O recrutamento para a categoria de Agente 
Graduado faz-se de entre Agentes Municipais 
de 1.ª Classe com, pelo menos, três anos na 
respetiva categoria classificados de Muito Bom 
ou cinco anos classificados de Bom, não 
existindo trabalhadores no Município que 
reúnam tais condições;  
 

G. A carreira de Polícia Municipal é uma carreira 
não revista específica da administração local, à 
mesma, e ao abrigo do n.º 1 do artigo 41.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, continuam a 
aplicar-se as disposições normativas que lhe 
eram aplicáveis em 31 de dezembro de 2008, 
nomeadamente no que diz respeito ao regime 
da carreira e ao recrutamento. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, aprovar a abertura 
de concurso interno de acesso geral para 1 (um) 
Agente Graduado, da Carreira de Polícia 
Municipal. 
 
Loures, 12 de abril de 2021. 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESPACHO Nº 110/2021 
 

de 15 de abril de 2021 
 

(registo E/43014/2021, de 15 de abril de 2021) 
 
 

FFIIXXAAÇÇÃÃOO  DDOO  MMOONNTTAANNTTEE  PPAARRAA  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  ÀÀ  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  VVEEÍÍCCUULLOOSS  DDEE  
BBOOMMBBEEIIRROOSS  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  

DDOO  ""PPRROOGGRRAAMMAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  
AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  VVEEÍÍCCUULLOOSS  PPAARRAA  OOSS  

BBOOMMBBEEIIRROOSS  VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDOO  CCOONNCCEELLHHOO  
DDEE  LLOOUURREESS  ((PPMMAAAAVVBB))""  

 
Considerando que: 
 
A. O Regulamento do "Programa Municipal de 

Apoio à Aquisição de Veículos para os 
Bombeiros Voluntários do Concelho 
(PMAAVB)" publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 37, de 23 de fevereiro de 2021, 
aviso n.º 3307/2021, prevê a fixação do valor 
anual para o apoio financeiro, assim como a 
duração do ciclo de financiamento; 
 

B. Com a aprovação do orçamento municipal para 
o ano de 2021, na 76.a Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal, realizada no dia 2 de 
setembro de 2020, e na 4.ª Sessão Ordinária 
da Assembleia Municipal, realizada no dia 16 
de dezembro de 2020, ficaram reunidas as 
condições para a materialização do 
financiamento ao abrigo do programa de apoio; 
 

C. Foram recebidas, analisadas e validadas as 
candidaturas entregues por cada Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários, pelo 
que está determinado o valor total da 
comparticipação municipal resultante da soma 
das parcelas unitárias de cada uma das sete 
associações, existindo desta forma condições 
para ficar, com rigor, o montante para o ano de 
2021 e seguintes. 

 
Determino: 
 
Nos termos do n.º 2, do artigo 7.º, do "Programa 
Municipal de Apoio à Aquisição de Veículos para 
os Bombeiros Voluntários do Concelho 
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(PMAAVB)", a fixação do montante de 
216.642,05€ (duzentos e dezasseis mil, seiscentos 
e quarenta e dois euros e cinco cêntimos) para o 
ano de 2021 e seguintes, e um ciclo de duração 
de 5 (cinco) anos, com início a 01 de janeiro de 
2021 e fim a 31 de dezembro de 2025. 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

DESPACHO Nº 111/2021 
 

de 09 de abril de 2021 
 

(registo E/43057/2021, de 15 de abril de 2021) 
 
 

CCRRIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  SSUUBBUUNNIIDDAADDEE  OORRGGÂÂNNIICCAA  
 

Considerando a adaptação permanente dos 
serviços às necessidades de funcionamento e a 
otimização dos recursos, a adoção de medidas 
que assegurem a maior eficiência e agilidade no 
funcionamento dos serviços, assim como a 
predominante realização de funções de natureza 
executiva, verifica-se a necessidade da criação de 
uma subunidade orgânica flexível com o nível de 
secção no Departamento de Planeamento 
Financeiro e Aprovisionamento , coordenada por 
coordenador técnico da carreira de assistente 
técnico. 
 
Desta forma e dentro dos limites fixados na a) n.º 

1 do artigo 4.º do Regulamento da Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Loures, 
publicada no Diário da República, 2ª série — N.º 

205 de 24 de outubro de 2019 — Despacho n.º 
9712/2019, e de acordo com o artigo 8º do 
Decreto-Lei n.º 305/2009 de 23 de outubro, 
determino a criação da Subunidade Orgânica de 
Apoio Administrativo e Técnico do Património, na 
dependência da Divisão de Contabilidade e 
Património (DCP): 
 
• Subunidade Orgânica de Apoio 

Administrativo e Técnico do Património 
 
 

 
 

DA SUBUNIDADE ORGÂNICA DE APOIO 
ADMINISTRATIVO E TÉCNICO DO 
PATRIMÓNIO 
 
Compete, designadamente, à Subunidade 
Orgânica de Apoio Administrativo e Técnico do 
Património: 
 
a) Assegurar a receção, registo, 

encaminhamento e arquivo do expediente 
diário da Divisão; 

 
b) Assegurar o atendimento presencial e 

telefónico da Divisão; 
 
c) Assegurar o estabelecimento de 

comunicações internas e externas da Divisão; 
 
d) Garantir o agendamento de reuniões, 

deslocações e compromissos da Divisão; 
 
e) Apreciar e informar sobre a viabilidade de 

solicitações externas e internas, relativas ao 
património municipal construído; 

 
f) Registar todas as pretensões e compromissos 

de frações e terrenos municipais; 
 
g) Representar a Divisão nas vistorias de 

receção de operações urbanísticas, 
provisórias/definitivas, nos casos em que haja 
cedências a integrar no domínio municipal; 

 
h) Zelar pelo património municipal e sob 

gestão/controlo municipal; 
 
i) Verificar, in loco, o Património Imóvel 

Municipal (PIM); 
 
j) Atualizar o Roteiro PIM e ficheiros fotográficos 

respeitantes às propriedades municipais e sob 
controlo/gestão municipal; 

 
k) Produzir informação de alerta sempre que se 

verifique desconformidade entre a realidade e 
a informação detida na Divisão; 

 
l) Promover a tramitação necessária a garantir a 

conservação, manutenção e valorização do 
PIM, sem prejuízo do fixado no âmbito das 
competências do Departamento do Ambiente. 

 
m) Promover a articulação com a Cartografia da 

Divisão sempre que necessário; 
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n) Assegurar a gestão e participação nos 
condomínios dos edifícios que tenham frações 
municipais, exceto em habitação municipal; 
 

o) Exercer as demais funções 
técnicas/administrativas que forem atribuídas 
decorrentes das competências da Divisão. 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

(a) Bernardino Soares 

 

 
 

DESPACHO Nº 112/2021 
 

de 19 de abril de 2021 
 

(registo E/44060/2021, de 19 de abril de 2021) 
 
 

DDEECCRREETTOO  NN..ºº  77//22002211,,  DDEE  1177  DDEE  AABBRRIILL  ––  QQUUEE  
RREEGGUULLAAMMEENNTTAA  AA  RREENNOOVVAAÇÇÃÃOO  DDOO  EESSTTAADDOO  

DDEE  EEMMEERRGGÊÊNNCCIIAA  DDEECCRREETTAADDOO  PPEELLOO  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  RREEPPÚÚBBLLIICCAA  --  DDEECCRREETTOO  NN..ºº  

4411--AA//22002211,,  DDEE  1144  DDEE  AABBRRIILL  ––  ((PPRROORRRROOGGAA  
AARRTTIIGGOOSS  DDOO  DDEECCRREETTOO  NN..ºº  66//22002211,,  DDEE  33  DDEE  

AABBRRIILL  ––  RREEPPRRIISSTTIINNAA  AARRTTIIGGOOSS  DDOO  DDEECCRREETTOO  
NN..ºº  44//22002211,,  DDEE  1133  DDEE  MMAARRÇÇOO  NNAA  RREEDDAAÇÇÃÃOO  
DDAADDAA  PPEELLOO  DDEECCRREETTOO  NN..ºº  55//22002211,,  DDEE  2288  DDEE  

MMAARRÇÇOO))  
 
Considerando que: 
 
A. A evolução da situação epidemiológica 

evidencia dinâmicas e realidades diferenciadas 
no território nacional; 

 
B.  Se mantém um quadro global de calamidade 

pública provocada pela pandemia COVID -19; 
 
C. Perante a situação, o Sr. Presidente da 

República, sob proposta e ouvido o Governo, e 
obtida a necessária autorização da Assembleia 
da República, através da Resolução da 
Assembleia da República n.º 114-A/2021, de 
14 de abril, considerou justificar-se a renovação 
do estado de emergência, o que sucedeu por 
via do Decreto do Presidente da República n.º 
41-A/2021, de 14 de abril; 

 
D. O controle de casos de contaminação da 

doença covid-19 que tem vindo a ocorrer, bem 
como da sua taxa de transmissão, fruto das 
medidas que têm vindo a ser adotadas, 

continua a permitir um levantamento gradual e 
faseado das medidas restritivas impostas; 

 
E. No entanto, não é recomendável que se 

verifique uma redução drástica das medidas de 
prevenção, rastreio e vacinação em curso; 

 
F. Se continua a considerar essencial que se 

mantenha a tendência de diminuição do 
número de contágios diários, sendo, para o 
efeito, necessário que continue em vigor a 
maioria das regras que têm vindo a ser 
aplicáveis, designadamente a redução de 
movimentações geográficas e os encontros 
familiares, de outros eventos e convívios 
sociais; 

 
G. O Governo, ouvida a comunidade científica e 

atendendo à situação atual, decretou através 
do Decreto n.º 6-A/2021, de 15 de abril e 
Decreto n.º 7/2021, de 17 de abril, mantendo, 
no essencial, as medidas anteriormente 
previstas, ajustando outras em função da 
realidade concreta de determinados concelhos, 
e noutros permitindo de forma lenta e gradual, 
o processo de levantamento de medidas de 
confinamento, sem descurar a necessária 
vigilância sanitária; 

 
H. Para o efeito, se mantêm as várias fases de 

levantamento das medidas aplicáveis, com os 
critérios associados à evolução do risco de 
transmissibilidade do vírus, ao nível de 
incidência e à capacidade do Serviço Nacional 
de Saúde, bem como às capacidades de 
testagem e rastreio, regras essas que tinham 
sido consubstanciadas na “estratégia de 
desconfinamento”, prevista e preconizada na 
RCM n.º 19/2021, de 13 de março; 

 
I. Essa “estratégia gradual” de levantamento de 

medidas de confinamento, no âmbito do 
combate à pandemia da doença covid19, com 
quatro fases, com um período de 15 dias entre 
cada uma, para que sejam avaliados os 
impactes das medidas na evolução da 
pandemia, bem como os níveis de incidência e 
crescimento, se mantêm em curso; 

 
J. Este calendário previsto para as diferentes 

fases de desconfinamento pode ser 
alterado atendendo a determinados critérios 
epidemiológicos de definição de controle da 
pandemia e, ainda, considerando a existência 
de capacidade de resposta assistencial do 
Serviço Nacional de Saúde; 

 
K. Por via do Decreto n.º 6-A/2021, de 15 de abril 

e Decreto n.º 7/2021, de 17 de abril, o 
Governo, para além da regulamentação do 
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Estado de Emergência, decretado pelo Decreto 
do Presidente da República n.º 41-A/2021, de 
14 de abril, procedeu à prorrogação de artigos 
do Decreto n.º 6/2021, de 3 de abril e 
repristinou artigos do Decreto n.º 4/2021, de 13 
de março, com a redação dada pelo Decreto 
n.º 5/2021, de 28 de março, entrando em vigor 
às 00,00h do dia 19 de abril de 2021 e 
prorrogando a sua vigência até às 23:59 h, do 
dia 30 de abril de 2021, sem prejuízo de 
eventuais renovações nos termos da Lei; 

 
Enunciam-se as Regras gerais estabelecidas, 
as medidas de desconfinamento e os níveis de 
risco: 
 
A partir do dia 19 de abril, as medidas de 
combate à pandemia, salvo ensino, serão 
aplicadas em conformidade com três níveis de 
risco: 
 
 Primeiro nível de risco: o plano de 

desconfinamento recua para a fase 
anterior.  
Aplicável aos concelhos que, pela segunda 
avaliação quinzenal consecutiva, se encontrem 
com uma taxa de incidência superior a 240 
casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 
dias.  

 
Integram este grupo os concelhos de Moura, 
Odemira, Portimão e Rio Maior. 

 
As medidas aplicáveis a estes concelhos são, 
nomeadamente, as seguintes: 
 
 Encerramento e proibições de: 

 
 Esplanadas;  
 Lojas até 200 m2 com porta para a rua; 
 Ginásios; 
 Museus, monumentos, palácios, galerias 

de arte e similares; 
 Feiras e mercados não alimentares (por 

decisão municipal); 
 Modalidades desportivas de baixo risco; 

 
 Funcionamento permitido de: 

 
 Comércio ao postigo; 
 Salões de cabeleireiros, manicures e 

similares, após marcação prévia; 
 Estabelecimentos de comércio de livros e 

suportes musicais;  
 Parques, jardins, espaços verdes e 

espaços de lazer; 
 Bibliotecas e arquivos. 

  

 Um segundo nível de risco: o plano de 
desconfinamento não avança para a fase 
seguinte. 

 
Aplicável aos concelhos que, pela segunda 
avaliação quinzenal consecutiva, se encontram 
com uma taxa de incidência superior a 120 
casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 
dias.  
Integram este grupo os concelhos de Alandroal, 
Albufeira, Carregal do Sal, Figueira da Foz, 
Marinha Grande e Penela.  
A Direção-Geral de Saúde corrigiu a 16 de abril 
os números do concelho de Beja, cuja 
incidência cumulativa a 14 dias foi corrigida 
para 107 casos por 100 000 habitantes, 
retirando-o do 2.º nível de risco. 

 
Funcionamento permitido de: 

 
 Lojas até 200 m2 com porta para a rua; 
 Feiras e mercados não alimentares (por 

decisão municipal); 
 Esplanadas com limite máximo de 4 

pessoas por mesa até às 22h30 nos dias 
de semana e 13h aos fins-de-semana; 

 Prática de modalidades desportivas 
consideradas de baixo risco; 

 Atividade física ao ar livre até 4 pessoas; 
 Ginásios sem aulas de grupo; 
 Equipamentos sociais na área da 

deficiência. 
 
 Terceiro nível de risco: terceira fase do 

plano de desconfinamento, acrescendo às 
medidas em vigor desde 5 de abril. 

 
Aplicáveis nos restantes concelhos do 
continente (incluindo o concelho de Loures). 

 
 

 Funcionamento permitido de: 
 

 Todas as lojas e centros comerciais; 
 Restaurantes, cafés e pastelarias com 

máximo de 4 pessoas por mesa no interior 
e 6 por mesa em esplanadas, até às 
22h30 nos dias de semana ou 13h nos 
fins-de-semana e feriados; 

 Cinemas, teatros, auditórios, salas de 
espetáculos; 

 Lojas de cidadão com atendimento 
presencial por marcação. 

 Prática de modalidades desportivas de 
médio risco; 

 Atividade física ao ar livre até 6 pessoas; 
 Eventos exteriores com lotação limitada a 

5 pessoas/100 m²;  
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 Casamentos e batizados com 25% de 
lotação. 

 
Outras medidas em vigor: 
 
 Regime de teletrabalho e desfasamento de 

horários sempre que possível; 
 Horários de funcionamento dos 

estabelecimentos: 21h durante a semana; 13h 
aos fins-de-semana e feriados ou 19h para 
retalho alimentar; 

 Os estabelecimentos de restauração e 
similares encerram às 22:30 h durante os dias 
de semana e às 13:00 h aos sábados, 
domingos e feriados; 

 Os equipamentos culturais cujo funcionamento 
seja admitido nos termos do presente decreto 
encerram às 22:30 h durante os dias de 
semana e às 13:00 h aos sábados, domingos e 
feriados; 

 Dever geral de recolhimento domiciliário por 
parte dos cidadãos, exceto para 
deslocações autorizadas, respeitando em 
todas as deslocações a efetuar, as 
recomendações e diretivas emanadas pelas 
autoridades de saúde e pelas forças e 
serviços de segurança, designadamente as 
respeitantes ao distanciamento a observar 
entre as pessoas. 

 
Mantendo-se a situação a evoluir favoravelmente, 
e em linha com o faseamento do plano de 
desconfinamento, relembram-se os passos a dar 
no futuro próximo, no quadro da manutenção do 
estado de emergência, decretado por mais 15 
dias (até às 23:59 h. do dia 30 de abril de 2021), 
sem prejuízo de novas renovações, nos termos do 
Decreto do Presidente da República n.º 41-
A/2021, de 14 de abril, agora regulamentado pelo 
Decreto n.º 7/2021, de 17 de abril: 
 
A partir de 3 de maio 
 
• restaurantes, cafés e pastelarias (máximo 6 

pessoas no interior ou 10 em esplanadas) sem 
limite de horários; 

• atividade física e treino de desportos individuais 
e coletivos; 

• grandes eventos exteriores e eventos interiores 
com diminuição de lotação; 
- casamentos e batizados com 50% de lotação. 

 
Apesar das medidas gradativas assinaladas, 
considera-se avisado, continuar a alertar para o 
facto da capacidade hospitalar do País e do 
concelho de Loures continuar a ser posta à 
prova, pese embora o denodado empenho e 
mobilização de todos os meios do SNS, do 
esforço dos seus profissionais, do empenho 

das Forças Armadas, das Forças de 
Segurança, dos trabalhadores e profissionais 
dos setores sociais, do Município de Loures e 
das Juntas e Uniões de Freguesia do concelho; 
 
Considera-se ainda, que continua a ser necessário 
trabalhar e lutar pela redução de casos a 
montante, assegurando a diminuição de contágios, 
e que esse desígnio exige o cumprimento rigoroso 
das regras sanitárias em vigor e a continuação da 
aplicação de algumas medidas de restrição de 
deslocação e de contactos. 
 
Assim, ao abrigo da Autonomia Constitucional 
das Autarquias Locais, ínsito no artigo 6.º e 
235.º e ss da CRP – Constituição da República 
Portuguesa, e no uso das competências 
previstas no n.º 1 do artigo 33.º, do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação 
vigente, que me foram delegadas pela Câmara 
Municipal, e nos termos das competências 
próprias que me são conferidas pelos artigos 
35.º , n.º 1, alínea a) e b), e n.º 2, alínea a), bem 
como o artigo n.º 37.º, ambos do mesmo Anexo 
I da citada Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na redação em vigor, determino para o 
território do concelho de Loures: 
 
1. A possibilidade de realização de eventos, 

em espaço fechado ou ao ar livre, que 
impliquem a concentração de pessoas, desde 
que tenham sido autorizados pelas entidades 
competentes, sujeitos a plano de contingência 
e orientações específicas da Autoridade de 
Saúde Local/DGS e com respeito pelos 
seguintes indicadores: até 6 (seis) presenças, 
salvo se pertencerem ao mesmo agregado 
familiar; lotação limitada a 5 pessoas/100m2; 
casamentos e batizados até 25% da lotação; 
 

2. A realização de atividades desportivas 
profissionais e equiparadas, modalidades 
de médio risco, sem público (aulas, treinos e 
competições) nos pavilhões municipais, 
condicionadas às orientações específicas e/ou 
pareceres técnicos emitidos pela DGS – 
Direção Geral de Saúde quanto ao seu 
funcionamento;  

 
3. A continuidade da atividade das piscinas 

municipais, designadamente para a prática de 
atividade física e desportiva de pessoas 
portadoras de deficiência, de treino de atletas 
de competição previstos na legislação em vigor 
e atividades físicas e desportivas de baixo e 
médio risco, designadamente de âmbito 
escolar, condicionadas aos termos e 
orientações específicas da DGS – Direção 
Geral de Saúde; 
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4. A retoma gradual e progressiva da atividade 
nos polos da Academia dos Saberes e de 
todas as ações externas de formação e 
sensibilização pública dinamizadas a partir 
destes equipamentos, condicionada ao 
cumprimento das regras específicas da DGS; 
 

5. A continuidade da atividade e 
funcionamento da creche municipal, assim 
como de outros níveis de ensino; 
 

6. A manutenção da atividade e funcionamento 
de bibliotecas (incluindo o serviço de 
empréstimos por marcação e reserva prévia), 
dos arquivos municipais, dos museus, 
monumentos, palácios e sítios 
arqueológicos ou similares, cinemas, 
teatros, auditórios e salas de espetáculos, 
garantindo o cumprimento das normas e as 
instruções definidas pela DGS referentes ao 
distanciamento físico, higiene das mãos e 
superfícies, etiqueta respiratória; Os 
equipamentos culturais cujo funcionamento 
seja admitido nos termos do presente decreto 
encerram às 22:30 h durante os dias de 
semana e às 13:00 h aos sábados, domingos e 
feriados; 
 

7. A continuidade do funcionamento pleno dos 
serviços públicos essenciais e de interesse 
geral, integrantes do universo municipal, 
acompanhadas de medidas organizativas e de 
gestão de recursos humanos, incluindo o 
regime laboral de teletrabalho e condicionando 
o atendimento presencial ao considerado 
indispensável; 
 

8. A manutenção do funcionamento de todos 
os serviços de atendimento presencial, 
incluindo as tesourarias, devendo os 
atendimentos ser preferencialmente via online 
ou por contacto telefónico. Os atendimentos 
presenciais que sejam considerandos 
absolutamente inadiáveis, só poderão ser 
realizados com marcação prévia, após contato 
telefónico; 
 

9. A manutenção de regras de organização de 
trabalho, desfasamento de horários, 
teletrabalho, com lotação limitada, 
distanciamento físico e regras sanitárias 
aplicáveis; 
 

10. A manutenção da autorização das 
atividades de feiras e mercados de rua, 
condicionada à evolução da situação 
epidemiológica e à decisão das respetivas 
entidades gestoras (Juntas/Uniões de 
Freguesias), mediante a prévia elaboração de 
“planos de contingência” e parecer da 

Autoridade de Saúde; acompanhado de ações 
de sensibilização de todos os feirantes e 
comerciantes, relativas à implementação do 
“plano de contingência”, sobre outras medidas 
de prevenção e práticas de higiene sanitária, 
garantindo o cumprimento de todas as regras 
aplicáveis a este tipo de eventos; 
 

11. A manutenção e reabertura da atividade de 
comércio a retalho não alimentar e de 
prestação de serviços, a poderem encerrar às 
21:00h durante os dias úteis e às 13:00h aos 
sábados, domingos e feriados; e as atividades 
de comércio de retalho alimentar a poderem 
encerrar às 21:00 h durante os dias úteis e às 
19:00 h aos sábados, domingos e feriados; 
retoma da atividade e abertura ao público dos 
estabelecimentos de comércio a retalho e de 
prestação de serviços, de todas as lojas e 
centros comerciais; 
 

12. Passa a admitir-se atendimento no interior 
dos restaurantes, cafés e pastelarias, 
embora com o limite máximo de quatro 
pessoas por mesa no seu interior, sendo 
também fixado um novo limite de seis pessoas 
por mesa em esplanadas; Os Restaurantes, 
cafés e pastelarias podem funcionar até às 
22h30 nos dias de semana e 13h nos fins-de-
semana e feriados; 
 

13. A proibição de venda de bebidas alcoólicas 
nos estabelecimentos de comércio a retalho, 
incluindo supermercados e hipermercados e 
em take-away (a partir das 20:00 h), aplicável 
até às 06:00 h; 
 

14. O funcionamento, mediante marcação 
prévia, dos salões de cabeleireiro, barbeiros, 
institutos de beleza e estabelecimentos 
similares; 
 

15. A continuidade de funcionamento dos 
estabelecimentos de comércio de livros e 
suportes musicais; comércio de automóveis e 
velocípedes; serviços de mediação imobiliária; 
 

16. A manutenção da atividade de comércio a 
retalho e de prestação de serviços em 
estabelecimentos abertos ao público, nos 
termos do presente despacho, deve continuar a 
ser acompanhada pela implementação de 
medidas higieno-sanitárias e observadas todas 
as regras de ocupação, permanência e 
distanciamento físico determinadas pela DGS; 
 

17. O funcionamento da atividade nos 
cemitérios continua a ser limitado a um 
número máximo de 6 (seis) pessoas presentes 
no espaço onde se realizem as cerimónias 
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fúnebres, condicionadas à adoção de medidas 
organizacionais e ao controlo das distâncias de 
segurança; na realização de funerais e 
cerimónias fúnebres, do limite anteriormente 
fixado, não pode resultar a impossibilidade da 
presença no funeral de cônjuge ou unido de 
facto, ascendentes, descendentes, parentes ou 
afins; 
 

18. A continuidade da suspensão, por parte da 
LouresParque — Empresa Municipal de 
Estacionamento de Loures, EM., da ação de 
fiscalização do cumprimento do pagamento 
do estacionamento tarifado à superfície, 
mantendo o atendimento presencial sujeito a 
marcação prévia; podendo, no entanto, no 
decurso da vigência do presente despacho, ser 
retomada a atividade fiscalizadora, por decisão 
fundamentada do Presidente da Câmara 
Municipal, devidamente publicitada; 
 

19. A continuidade da atividade regular dos 
serviços de fiscalização, nas várias áreas de 
competência municipal, condicionadas às 
medidas de segurança sanitária exigíveis; 
 

20. A manutenção e cedência de apoio logístico 
e de outros meios para iniciativas ou 
eventos realizados por entidades externas, 
continuará a ser efetivado, desde que as 
mesmas tenham sido autorizadas pelas 
autoridades competentes, disponham de plano 
de contingência específico e respeitem as 
regras sanitárias aplicáveis. A cedência de 
transportes implica a salvaguarda dos 
princípios em vigor para a utilização dos 
transportes coletivos; 
 

21. Mantém-se o encerramento de todos os 
parques de diversões e recreativos para 
crianças e similares, sem prejuízo da 
clarificação da matéria junto das autoridades 
nacionais e de saúde pública; mantendo-se 
abertos ao público os Parques Urbanos de 
Santa Iria de Azóia, da Quinta dos Remédios e 
Parque Municipal do Cabeço de Montachique, 
devendo a circulação e permanência nestes 
equipamentos respeitar os planos de 
contingência específicos e as regras sanitárias 
aplicáveis; 
 

22. A manutenção operacional do Centro de 
Coordenação Operacional Municipal, 
constituído pelas entidades e serviços 
municipais relevantes para a monitorização da 
situação epidemiológica existente, em 
particular na área territorial do concelho de 
Loures; 
 

23. A adoção por parte dos diferentes serviços 
municipais de medidas necessárias à 
garantia dos apoios aos agentes de proteção 
civil nas suas missões de proteção e socorro, 
emergência e outras em que esteja em perigo 
pessoas e bens, sempre que solicitados pelo 
Serviço Municipal de Proteção Civil; 
 

24. A recomendação aos munícipes para que 
contactem preferencialmente, para acesso a 
serviços da câmara municipal e dos SIMAR - 
serviços intermunicipalizados de água e 
resíduos dos concelhos de Loures e Odivelas, 
através dos canais digitais/ internet, telefónicos 
e plataformas disponíveis nas suas páginas 
oficiais; 
 

25. A manutenção do reforço do Fundo de 
Emergência Social, a fim de, entre outros 
apoios, disponibilizar E. P. I. ’s – Equipamentos 
Proteção Individual aos trabalhadores dos 
serviços essenciais e suas estruturas 
associativas, o apoio social às populações mais 
fragilizadas, bem como às instituições que 
intervêm na área social e no apoio às 
populações do concelho, e permitindo, deste 
modo, reforçar a sua capacitação e melhorar a 
sua capacidade operacional; 
 

26. Continuação das medidas de isenção da 
aplicação da indemnização moratória 
(IM)/juros às rendas de habitação municipal 
até junho de 2021, e o alargamento do prazo 
do pagamento, em mais 45 (quarenta e cinco) 
dias, em todas as faturas emitidas até ao final 
do mês de junho de 2021, permitindo deste 
modo que a fatura de junho seja paga até ao 
final do mês de julho de 2021; 
 

27. A manutenção das ações de sensibilização 
efetuadas regularmente pelas equipas 
municipais, incluindo a distribuição de 
máscaras comunitárias, e o reforço da 
informação e esclarecimento da população; 
 

28. A renovação da insistência junto do 
Governo da necessidade do reforço urgente 
dos recursos humanos das unidades de saúde 
do ACES - em particular da Unidade de Saúde 
Pública e das Unidades de Cuidados na 
Comunidade, bem como da unidade local da 
Segurança Social; e a concretização de uma 
efetiva gestão regional da capacidade de 
resposta hospitalar; 
 

29. Finalmente, continuar a apelar à população 
do concelho de loures para adoptar 
comportamentos responsáveis face ao risco 
de contágio existente, seguindo 
escrupulosamente as recomendações 
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gerais difundidas pelas autoridades de 
saúde competentes, com particular atenção 
às emitidas pela Direção-Geral de Saúde, 
nomeadamente: 

 
a) Seguindo as regras de etiqueta respiratória, 

designadamente, a lavagem das mãos, o 
distanciamento físico e o uso de máscaras 
na comunidade, especialmente em espaços 
interiores fechados, por exemplo em 
transportes públicos, em supermercados, 
farmácias, lojas ou qualquer 
estabelecimento comercial, enquanto 
medidas adicionais de proteção, de 
prevenção e de controle da infeção e que 
têm vindo a ser difundidas pelas 
autoridades de saúde; 
 

b) Informar-se e esclarecer-se junto das fontes 
oficiais, recorrendo às páginas das 
respetivas entidades públicas, obtendo 
desta forma informação fidedigna; 

 
c) Recorrendo à linha SNS24 (808 24 24 24) 

enquanto contato preferencial para obter 
apoio e orientação perante eventuais casos 
suspeitos; 

 
As medidas adotadas vigoram pelo período 
temporal estabelecido no Decreto n.º 7/2021, de 
17 de abril, que regulamenta a renovação do 
Estado de Emergência decretado pelo 
Presidente da República, pelo Decreto n.º 41-
A/2021, de 14 de abril, entrando em vigor às 
00:00 h do dia 19 de abril de 2021 e cessando 
às 23:59 horas do dia 30 de abril de 2021, não 
prejudicando outras medidas que já foram 
adotadas no âmbito do combate à doença 
COVID -19, prevalecendo sobre as mesmas 
quando disponham em sentido contrário, e 
sem prejuízo de prorrogação e/ou modificação 
na medida em que a evolução da situação 
epidemiológica o venha a justificar. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

(a) Bernardino Soares 
 

 
 

 
 
 
 
 

DESPACHO Nº 113/2021 
 

de 19 de abril de 2021 
 

(registo E/44407/2021, de 19 de abril de 2021) 
 
 

RREETTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  DDEESSPPAACCHHOO  NN..ºº  111122//22002211,,  DDEE  
1199  DDEE  AABBRRIILL  

  
No uso das competências previstas no n.º 1 do 
artigo 33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na redação vigente, que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal, e nos termos 
das competências próprias que me são conferidas 
pelos artigos 35.º n.º 1, alínea a) e b), e n.º 2, 
alínea a), bem como o artigo n.º 37.º, ambos do 
mesmo Anexo I da citada Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na redação em vigor, declara-se que 
o Despacho da Presidência n.º 112/20211 de 19 
de abril, no seu ponto n.º 18, saiu com as 
seguintes inexatidões, que mediante declaração 
da entidade emitente, assim se retificam: 
 
Onde se lê: 
 
18.A continuidade da suspensão, por parte da 

LouresParque Empresa Municipal de 
Estacionamento de Loures, EM., da ação de 
fiscalização do cumprimento do pagamento do 
estacionamento tarifado à superfície, mantendo 
o atendimento presencial sujeito a marcação 
prévia; podendo, no entanto, no decurso 
da vigência do presente despacho, ser 
retomada a atividade fiscalizadora, por decisão 
fundamentada do Presidente da Câmara 
Municipal, devidamente publicitada; 

 
Deve ler-se: 
 
18.A retoma da atividade de fiscalização da 

LouresParque Empresa Municipal de 
Estacionamento de Loures, EM. no 
cumprimento do pagamento do estacionamento 
tarifado à superfície, mantendo o atendimento 
presencial sujeito a marcação prévia; 

  
O Presidente da Câmara 

 
 

(a) Bernardino Soares 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
  

  

 INFORMAÇÃO n.º E/40738/2021 

 
de 12 de março de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 15 de abril de 2021, 

pelo Sr. Vereador Gonçalo Caroço 
 
 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  DDIIRREETTOORRAA  DDOO  DDGGMMAA,,  NNOO  

PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  AAUUSSEENNCCIIAA  
  

À consideração do Sr. Vereador, 
 
Considerando a ausência da signatária no período 
compreendido entre 14 de abril e 30 de abril de 
2021, proponho que a minha substituição seja 
assegurada pela Senhora Chefe da Divisão de 
Administração Geral, Dr.ª Paula Rita Marreiros, 
com as competências que me foram subdelegadas 
através do Despacho n.º 280/2020, de 5 de junho. 
 
Mais se propõe o envio da presente informação ao 
DGDMA/EXPEDIENTE para divulgação. 
 
A Diretora do Departamento de Gestão e 
Modernização Administrativa 
 
 

(a) Raquel das Neves Pereira 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 INFORMAÇÃO n.º 15/DCA/VA 

 
de 19 de abril de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 19 de abril de 2021, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/44252/2021) 

 
 
CCOOOORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  NNAA  DDIIVVIISSÃÃOO  
DDEE  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  EE  AAPPRROOVVIISSIIOONNAAMMEENNTTOO  

NNOO  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFEERRIIAASS  
  
  

Considerando a ausência do signatário por 
motivo de férias no período compreendido entre 
os dias 22/04 e 23/04/2021 propõe-se que sejam 
cometidas as competências que me foram 
delegadas através do despacho 74/2021 de 03 
de março, no Técnico Superior Dr. Rui Santos. 
 
Mais se propõe o envio da presente informação à 
DGMA/DGDA/EXP – expediente, para 
divulgação. 
 
 

O Chefe da Divisão de Contratação e 
Aprovisionamento  

  
  

(a) Viriato Aguilar 
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MUNICÍPIO DE LOURES 
  

AVISO nº 6768/2021 
 

LLIISSTTAA  UUNNIITTÁÁRRIIAA  DDEE  OORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  FFIINNAALL  DDEE  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  CCOOMMUUMM  PPAARRAA  
CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  

PPOORR  TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO  CCOOMM  TTRRÊÊSS  
AASSSSIISSTTEENNTTEESS  OOPPEERRAACCIIOONNAAIISS  ––  

AASSFFAALLTTAADDOORR  
 
Para efeitos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 
28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
notificam-se os candidatos ao Procedimento 
Concursal Comum para ocupação de três postos 
de trabalho de Assistente Operacional, na área 
profissional de Asfaltador, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto de 
2020, através da ref.ª 1 do Aviso n.º 11424/2020, 
da homologação da lista unitária de ordenação 
final, por despacho do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos de 23 de março de 2021, que se 
encontra afixada nas instalações do Departamento 
dos Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Loures, sita na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7 
em Loures, e disponibilizada na sua página 
eletrónica. 
 
26 de março de 2021. - O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 

 
(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, nº 

72, de 14 de abril de 2021) 
  
  

AVISO nº 6769/2021 
 

LLIISSTTAA  UUNNIITTÁÁRRIIAA  DDEE  OORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  FFIINNAALL  DDEE  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  CCOOMMUUMM  PPAARRAA  
CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  

PPOORR  TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO  CCOOMM  UUMM  
AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  --  CCAALLCCEETTEEIIRROO  

 
Para efeitos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 
28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
notificam-se os candidatos ao Procedimento 
Concursal Comum para ocupação de um posto de 
trabalho de Assistente Operacional, na área 

profissional de Calceteiro, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto de 
2020, através da ref.ª 2 do Aviso n.º 11424/2020, 
da homologação da lista unitária de ordenação 
final, por despacho do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos de 23 de março de 2021, que se 
encontra afixada nas instalações do Departamento 
dos Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Loures, sita na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7 
em Loures, e disponibilizada na sua página 
eletrónica. 
 
26 de março de 2021. - O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 

 
(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, nº 

72, de 14 de abril de 2021) 
  
  

AVISO nº 6770/2021 
 

LLIISSTTAA  UUNNIITTÁÁRRIIAA  DDEE  OORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  FFIINNAALL  --  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  CCOOMMUUMM  PPAARRAA  
CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  

PPOORR  TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO  CCOOMM  TTRRÊÊSS  
AASSSSIISSTTEENNTTEESS  OOPPEERRAACCIIOONNAAIISS  --  EELLEETTRRIICCIISSTTAA  
 
Para efeitos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 
28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
notificam-se os candidatos ao Procedimento 
Concursal Comum para ocupação de três postos 
de trabalho de Assistente Operacional, na área 
profissional de Eletricista, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 200, de 14 de outubro de 
2020, através da ref.ª 4 do Aviso n.º 16197/2020, 
da homologação da lista unitária de ordenação 
final, por despacho do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos de 23 de março de 2021, que se 
encontra afixada nas instalações do Departamento 
dos Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Loures, sita na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7 
em Loures, e disponibilizada na sua página 
eletrónica. 
 
26 de março de 2021. - O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 
 
(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, nº 

72, de 14 de abril de 2021) 
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AVISO nº 6771/2021 
 

HHOOMMOOLLOOGGAAÇÇÃÃOO  DDAA  LLIISSTTAA  UUNNIITTÁÁRRIIAA  DDEE  
OORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  FFIINNAALL  DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  
CCOONNCCUURRSSAALL  CCOOMMUUMM  PPAARRAA  AASSSSIISSTTEENNTTEE  

OOPPEERRAACCIIOONNAALL  MMEECCÂÂNNIICCOO  
 
Para efeitos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 
28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
notificam-se os candidatos ao Procedimento 
Concursal Comum para ocupação de um posto de 
trabalho de Assistente Operacional, na área 
profissional de Mecânico, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto de 
2020, através da ref.ª 5 do Aviso n.º 11424/2020, 
da homologação da lista unitária de ordenação 
final, por despacho do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos de 24 de março de 2021, que se 
encontra afixada nas instalações do Departamento 
dos Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Loures, sita na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7 
em Loures, e disponibilizada na sua página 
eletrónica. 
 
30 de março de 2021. - O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 

 
(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, nº 

72, de 14 de abril de 2021) 
 
  
  

AVISO nº 7416/2021 
 

HHOOMMOOLLOOGGAAÇÇÃÃOO  DDAA  LLIISSTTAA  UUNNIITTÁÁRRIIAA  DDEE  
OORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  FFIINNAALL  DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  
CCOONNCCUURRSSAALL  CCOOMMUUMM  PPAARRAA  AASSSSIISSTTEENNTTEE  

OOPPEERRAACCIIOONNAALL  PPEEDDRREEIIRROO  
 
Para efeitos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 
28.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, 
notificam-se os candidatos ao Procedimento 
Concursal Comum para ocupação de cinco postos 
de trabalho de Assistente Operacional, na área 
profissional de Pedreiro, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 152, de 6 de agosto de 
2020, através da ref.ª 6 do Aviso n.º 11424/2020, 
da homologação da lista unitária de ordenação 
final, por despacho do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos de 29 de março de 2021, que se 
encontra afixada nas instalações do Departamento 
dos Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Loures, sita na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7 
em Loures, e disponibilizada na sua página 
eletrónica. 

31 de março de 2021. — O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Santos.  

  
  

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, nº 
78, de 22 de abril de 2021) 

  
  

AVISO nº 7417/2021 
 

CCEELLEEBBRRAADDOO  CCOONNTTRRAATTOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  
PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO  
CCOOMM  NNOOVVEE  AASSSSIISSTTEENNTTEESS  OOPPEERRAACCIIOONNAAIISS  
PPAARRAA  OO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  

  
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 
de abril de 2021, com Ana Filipa Graça Gomes 
Fontinha, Andreia Cristina Nunes Botelho, Carlos 
José Pinheiro Nunes, Cátia Sofia Lopes Ferreira, 
Floripes Rosa Rodrigues Pinto da Silva, João 
Bernardo Fernandes Borges, Maria do Carmo 
Domingues Soares Diniz Pinto, Vanessa Isabel 
Antunes Sequeira e Vânia Lúcia Ferreira na 
categoria de Assistente Operacional da carreira 
geral de Assistente Operacional, na 4.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 4 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
18716/2019, publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 224, de 21 de novembro de 2019. 
 
1 de abril de 2021. — O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 

  
(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, nº 

78, de 22 de abril de 2021) 
  
  

AVISO nº 7418/2021 
 

CCEELLEEBBRRAADDOO  CCOONNTTRRAATTOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  
PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO  

CCOOMM  UUMM  AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  PPAARRAA  AA  
DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  PPÚÚBBLLIICCOOSS  

AAMMBBIIEENNTTAAIISS  
 

Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 
de abril de 2021, com Telmo André Rodrigues 
Carriço, na categoria de Assistente Operacional da 
carreira geral de Assistente Operacional, na 4.ª 
posição remuneratória e nível remuneratório 4 da 
Tabela Remuneratória Única, no seguimento do 
Aviso n.º 11424/2020 — ref.ª 4, publicado no 



 

 
N.º 8 
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de 2021 

 
 
 
 

34 

 

Diário da República, 2.ª série, n.º 152, de 06 de 
agosto. 
 
1 de abril de 2021. — O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 
 
(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, nº 

78, de 22 de abril de 2021) 
  
  

AVISO nº 7419/2021 
 

CCEELLEEBBRRAADDOO  CCOONNTTRRAATTOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  
PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO  

CCOOMM  UUMM  AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  PPAARRAA  AA  
DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEESS  EE  OOFFIICCIINNAASS  

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 
de abril de 2021, com João Paulo Vasco Ferreira, 
na categoria de Assistente Operacional da carreira 
geral de Assistente Operacional, na 4.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 4 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
18715/2019 — referência 6, publicado em Diário 
da República, 2.ª série, n.º 224, de 21 de 
novembro de 2019. 
 
1 de abril de 2021. — O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 
 
(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, nº 

78, de 22 de abril de 2021) 
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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO  

ENTRE O  

MUNICÍPIO DE LOURES  

E OS  

MUNICÍPIOS DE OEIRAS E DE LISBOA, A COMPANHIA CARRIS DE FERRO DE 

LISBOA, E.M., S.A., E O METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E. 
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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

 

 

Entre: 

 

O Município de Lisboa, pessoa coletiva n.º 500 051 070, com sede nos Paços do Concelho, Praça 

do Município, Lisboa, neste ato representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, 

Fernando Medina Maciel Almeida Correia, ao abrigo do disposto no artigo 35.º, n.º 1, alínea a), do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, como 

primeiro outorgante; 

 

O Município de Oeiras, pessoa coletiva n.º 500745943, com sede no Largo Marquês de Pombal, 

em Oeiras, neste ato representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino 

Afonso Morais, ao abrigo do disposto no artigo 35.º, n.º 1, alínea a), do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, como segundo outorgante; 

 

O Município de Loures, pessoa coletiva n.º 501294996, com sede na Praça da Liberdade, Loures, 

neste ato representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino José 

Torrão Soares, ao abrigo do disposto no artigo 35.º, n.º 1, alínea a), do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, como terceiro outorgante; 

 

A Companhia Carris de Ferro de Lisboa, E.M., S.A., pessoa coletiva n.º 500595313, com sede 

na Rua 1.º de Maio, nº. 103, 1300-472, em Lisboa, e com o capital social de 78.674.000,00 euros, 

neste ato representada pelo Eng.º  Tiago Alexandre Abrantes Teixeira Lopes Farias e pelo Dr. 

António Manuel Domingues Pires, ambos com domicílio profissional na morada acima indica, na 

qualidade, respetivamente, de Presidente do Conselho de Administração e Vice-Presidente do 

Conselho de Administração, com poderes para o ato, de acordo com os respetivos Estatutos e 

outorgante; 

 

O Metropolitano de Lisboa, E. P. E., pessoa coletiva n.º 500 192 855, com sede na Avenida Fontes 

Pereira de Melo, n.º 28, 1069-095 Lisboa, neste ato representado pelos Senhores Eng.º Vítor 

Manuel Jacinto Domingues dos Santos e Eng.ª Maria Helena Arranhado Carrasco Campos, na 
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qualidade, respetivamente, de Presidente do Conselho de Administração e Vogal do Conselho de 

outorgante. 

 

Partes  

 

Considerando que: 

 

A. A melhoria da mobilidade urbana é um dos principais desafios nas próximas décadas para 

Portugal, e muito em particular para os municípios da área metropolitana de Lisboa, que 

assumem como política verdadeiramente prioritária a transição para um padrão de 

mobilidade sustentável a nível económico, social e ambiental; 

 

B. O Programa de Apoio à Redução Tarifária e o novo sistema tarifário implementado na 

Área Metropolitana de Lisboa em 1 de abril de 2019, através do Regulamento (AML) n.º 

278-A/2019, de 19 de março, trouxe novos utilizadores ao sistema de transporte público 

coletivo, mostrando que é possível alterar o modo e hábitos de mobilidade; 

 

C. Para continuar a dar resposta a este desafio, fidelizando e conquistando novos 

utilizadores, importa adequar a oferta de transporte público ao território e às necessidades 

da população, fomentando soluções que permitam reduzir a dependência do veículo 

próprio, e assim melhorando a qualidade de vida e a saúde dos respetivos habitantes; 

 

D. Os Municípios, cientes da dimensão deste desafio, concordam que a resposta ao mesmo 

é potenciada pela melhoria das infraestruturas de transporte, por uma gestão articulada de 

todos os meios de transporte, do espaço canal e de opções urbanísticas convidativas ao 

uso do transporte público; 

 

E. Para os Municípios assume relevância estratégica e prioritária a melhoria das condições 

de acessibilidade nos seus territórios com base nas respetivas infraestruturas de 

transporte e, em particular, do sistema de transportes público, ganhando competitividade 

face ao transporte individual (TI); 
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F. Os Municípios de Lisboa, de Oeiras e de Loures consideram que a melhoria de 

acessibilidades também constitui um estímulo ao reforço e regeneração de áreas urbanas 

existentes que privilegiem a colmatação e densificação das áreas de edificação dispersa 

contíguas aos aglomerados urbanos, bem como pela consolidação dos polos do sistema 

capacidade, promovendo a densificação das áreas servidas por estes sistemas e um 

crescimento do número de utilizadores de transportes públicos;  

 

G. Os Municípios outorgantes entendem ser indispensável densificar as redes de TCSP 

existentes nos respetivos territórios, por forma a aumentar a oferta de serviços ali 

disponível, assegurando simultaneamente a coesão dos respetivos territórios; 

 

H. Os instrumentos de planeamento dos Municípios outorgantes e o PROT - AML incorporam 

orientações estratégicas com vista à concretização de novos corredores com uma 

tipologia de linha de nível 1 e 2; 

 

I. Compete aos municípios a organização, planeamento, desenvolvimento e articulação das 

redes e linhas do serviço público de transporte de passageiros, bem como dos 

equipamentos e infraestruturas a estas dedicadas; 

 

J. Os municípios podem associar-se com vista à prossecução conjunta de parte ou da 

totalidade das respetivas competências em matéria de serviços públicos de transporte de 

passageiros; 

 

K. A autoridade de transportes deve assegurar a articulação com as outras autoridades de 

transportes, designadamente em áreas geográficas adjacentes e através dos modos 

ferroviário pesado e ligeiro e rodoviário em sítio próprio que, atravessem ou sirvam, a área 

geográfica da sua competência; 

 

L. Os municípios prosseguem atribuições no domínio dos transportes e comunicações e da 

promoção do desenvolvimento, nos termos do artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, devendo participar, com outras entidades, no planeamento e 

investimentos que diretamente se relacionem com as suas atribuições; 
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M. O Metropolitano de Lisboa é uma empresa de referência na área do transporte público, 

concretamente do transporte urbano sobre carris, detentor de experiência e de 

conhecimento acumulado ímpar, tendo participado na definição e implementação do metro 

do porto, do metro do sul do tejo, bem como em diversos metros ligeiros no estrangeiro; 

 

N.  Constitui objeto do Metropolitano de Lisboa a exploração, em exclusividade e regime de 

serviço público, do transporte coletivo de passageiros fundado no aproveitamento do 

subsolo da cidade de Lisboa e dos concelhos limítrofes da Grande Lisboa, abrangidos 

pela respetiva área correspondente; 

 
O. O Metropolitano de Lisboa, pode, nos termos dos seus estatutos, exercer diretamente, ou 

em colaboração com terceiros, outras atividades complementares ou subsidiárias da 

exploração; 

 

P. O Metropolitano de Lisboa pode igualmente desenvolver o transporte coletivo 

parcialmente à superfície, em trincheira, ao nível do solo ou em viaduto, designadamente 

em zonas limítrofes ou quando razões de ordem técnico-económica o justifiquem; 

 

Q. O Metropolitano de Lisboa pode, ainda, explorar novas modalidades de transporte público 

de passageiros, desde que as suas características próprias o justifiquem, quer pela 

identidade tecnológica, quer por contribuírem para a otimização e a racionalização do 

sistema de transportes; 

 

R. O Metropolitano de Lisboa tem em curso um plano de expansão da sua rede para 

responder às novas e crescentes necessidades de mobilidade na área metropolitana de 

Lisboa; 

 

S.  No âmbito do plano de expansão em curso, o Metropolitano de Lisboa, ciente da 

importância da mobilidade na estruturação do território metropolitano, está a estudar a 

introdução de um novo modo de transporte urbano sobre carris, em sítio próprio, como 

forma de resposta a fluxos mais reduzidos de tráfego; 
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T. A CARRIS é o operador do serviço público de transporte de passageiros à superfície da 

cidade de Lisboa, explorando a atividade de transporte público de passageiros no modo 

rodoviário e elétrico na cidade de Lisboa, nos termos e condições definidas no Contrato 

de Serviço Público de Transporte Coletivo de Superfície de Passageiros; 

 

U. A CARRIS é uma empresa de referência na área do transporte público, detentora de 

experiência e de conhecimento acumulado relevante, nomeadamente em relação ao 

modo elétrico de superfície, quer na implementação de redes de elétricos, quer na sua 

operação e manutenção; 

 

V. A CARRIS demonstra disponibilidade para, por um lado, contribuir para o desenvolvimento 

de uma estratégia de mobilidade mais abrangente, coordenada e concertada, em 

articulação com o seu concedente, com outros operadores de transporte e entidades 

municipais, e por outro, para operar quaisquer redes de transportes à superfície, que 

vierem a contribuir para a otimização e a racionalização do sistema de transportes; 

 

W. O Contrato de Serviço Público de Transporte Coletivo de Superfície de Passageiros 

celebrado entre o Município de Lisboa e a CARRIS prevê que à oferta atual de carreiras e 

serviços em exploração a 1 de fevereiro de 2017, possam ser introduzidas novas linhas, 

aspeto a ser decidido pela concessionária em função dos níveis de procura verificados em 

cada momento e/ou das instruções que lhe sejam transmitidas pelo concedente a cada 

momento; 

 

X. No quadro de uma estratégia de afirmação do serviço público no transporte coletivo de 

passageiros à superfície, alinhado com as Orientações Estratégicas do Concedente, a 

CARRIS tem como objetivo central o alargamento progressivo da sua oferta de serviço, 

muito em particular, através da expansão do modo elétrico, potenciando as suas 

caraterísticas de transporte de massa e de sustentabilidade ambiental; 

 

Y. Em face do exposto, as Partes concordam que devem ser desenvolvidos, de forma 

coordenada, os estudos necessários para avaliar a pertinência do planeamento de uma 

rede de TCSP que assegure a articulação e otimização dos serviços de transporte público 

existentes em cada um dos Municípios e os explorados pela CARRIS e pelo Metropolitano 
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de Lisboa, que promova uma boa articulação com as infraestruturas de conectividade 

regional, maximizando a eficiência e eficácia do serviço público de transporte de 

passageiros no seu conjunto; 

 

Z. Esta linha deverá ainda permitir quer a interligação em TCSP das suas áreas residenciais, 

empresariais e de equipamentos estruturantes, existentes e planeados, deficitários em 

transporte público, quer o reforço da conexão com as linhas de comboio e de 

metropolitano, potenciando a utilização das principais interfaces de cada um dos 

concelhos e uma ligação ao centro de Lisboa; 

 

AA. No concelho de Lisboa, a via de meia encosta é um canal estudado por diversas vezes 

para a construção de um grande eixo viário, embora nunca tenha sido implementado, 

verificando-se concomitantemente ineficiência na rede de transportes públicos no seu raio 

de influência, abrangendo, para além das freguesias de Alcântara, Ajuda e Belém, 

também, a União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada- Dafundo, no 

Concelho de Oeiras; 

 

BB. Com uma linha sobre a via de meia encosta, com a designação - Linha Intermodal 

, será possível, em articulação com a rede explorada pela CARRIS e pelo 

Metropolitano de Lisboa, fazer os devidos rebatimentos entre a nova linha no topo da 

encosta e as linhas rápidas ribeirinhas, de elétrico e de comboio, aumentando esta 

potencialidade com a articulação do serviço ferroviário em Alcântara, bem como a 

expansão da linha vermelha do Metropolitano de Lisboa; 

 

CC. A expectativa e necessidade sentida no concelho de Loures, pela criação de linhas de 

TCSP que superem a deficiente capacidade do transporte coletivo rodoviário, 

designadamente nas áreas urbanas mais densificadas da zona oriental do concelho; 

 

DD. Adicionalmente, os Municípios de Lisboa, de Oeiras e de Loures têm interesse em 

assegurar uma ligação rápida entre as respetivas zonas ribeirinhas e as principais 

interfaces em Lisboa, por forma a melhorar a conectividade dos seus territórios; 

 



7 

 

EE. Os Municípios de Lisboa, de Oeiras e de Loures propõem-se assim revitalizar um corredor 

estruturante dedicado exclusivamente às redes de E15, assente na extensão da linha de 

elétrico 15, atualmente explorada pela CARRIS; 

 

FF. Os Municípios outorgantes entendem que deve ser explorada a viabilidade de 

implementar, sempre que possível, corredores dedicados a modos ativos, paralelos aos 

corredores de TCSP que vierem a ser estudados; 

 

GG. Em face do exposto, as Partes consideram prioritário avançar com o projeto supra 

descrito, nas suas diversas vertentes; 

 

HH. Para este efeito, as Partes assumem o compromisso mútuo de, concertadamente, 

desenvolverem todos os esforços necessários ao planeamento e coordenação da rede 

preconizada e dos serviços de transporte das respetivas competências; 

 

II. Como primeiro impulso para a concretização dos objetivos acima descritos, as Partes 

entendem conveniente definir, no presente Protocolo, os principais aspetos da sua 

cooperação; 

 

JJ. O presente Protocolo de Cooperação é estabelecido no âmbito de tarefas públicas 

atribuídas às Partes, as quais, como resulta dos considerandos anteriores, têm conexão 

relevante entre si; 

 

KK. A cooperação a estabelecer entre as Partes é regida exclusivamente por considerações de 

interesse público, e nenhuma das Partes exerce em mercado livre mais de 20% das 

atividades abrangidas pela cooperação, e como tal é excluída do regime de contratação 

previsto na Parte II do Código dos Contratos Públicos, ao abrigo do disposto no artigo 

5.º-A, n.º 5, deste diploma; 
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Protocolo

mútua e reciprocamente a cumprir, e que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

 

 

Cláusula 1.ª 

(Objeto) 

O presente Protocolo tem por objeto definir os termos e condições da cooperação a estabelecer 

entre as Partes, tendo em vista o estudo, planeamento e concretização do projeto que envolve a 

linha intermodal sustentável e o prolongamento da linha de elétrico rápido E15, descrito nos 

Considerandos (doravante . 

 

Cláusula 2.ª 

 (Finalidades) 

1. As Partes pretendem, através da cooperação prevista no presente Protocolo, promover o 

desenvolvimento de uma rede de transporte coletivo em sítio próprio (TCSP) nos territórios dos 

Municípios outorgantes, sem prejuízo da sua futura expansão nestes municípios ou em outros 

municípios da área metropolitana de Lisboa. 

2. Para a prossecução dos objetivos enunciados no número anterior, as Partes concordam 

ser necessário: 

(a) Definir o quadro jurídico e institucional mais adequado para a promoção concertada do 

Projeto; 

(b) Planear a rede e a inserção urbana das infraestruturas de transporte e definir a localização 

de Parques de Material e Oficinas e demais infraestruturas de apoio à exploração;  

(c) Definir as soluções tecnológicas de suporte aos serviços de transporte a implementar, 

designadamente quanto à concretização da tipologia de serviço a adotar; 

(d) Proceder à conceção das infraestruturas de transporte e de apoio à exploração, bem como 

definir o faseamento da execução (construção) daquelas infraestruturas; 

(e) Definir o modelo e as soluções de financiamento das infraestruturas a executar; 

(f) Definir os moldes de articulação dos serviços de transporte em causa, bem como os 

respetivos modelos de financiamento e de exploração; 

(g) Avaliar a viabilidade económico-financeira global do Projeto; 

(h) Envolver a Área Metropolitana de Lisboa enquanto entidade organizadora do serviço de 

transporte à escala metropolitana. 
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Cláusula 3.ª 

(Compromissos) 

Para efeitos de desenvolvimento do Projeto, as Partes comprometem-se a: 

(a) Cooperar, de um modo geral, para a prossecução dos objetivos visados pelo presente 

Protocolo; 

(b) Proceder à articulação entre as Partes; 

(c) Adotar medidas para adequar os Planos de Ordenamento dos municípios abrangidos e 

reservar os espaços canais necessários à concretização do Projeto; 

(d) Dar conhecimento às demais Partes da implementação dos instrumentos de planeamento 

ou atos de gestão urbanística com impacto relevante no Projeto, ou no espaço a cativar 

para a sua concretização; 

(e) Cooperar no sentido de identificar eventuais fontes de financiamento do Projeto ao abrigo 

de programas de apoio de âmbito nacional ou europeu e a, quando adequado, apresentar 

conjunta ou individualmente as respetivas candidaturas; 

(f) Cumprir, de forma diligente e atempada, quaisquer obrigações que venham a assumir, no 

âmbito do desenvolvimento do Projeto, para com as restantes Partes ou para com terceiros. 

 

Cláusula 4.ª 

(Estudos e Planeamento) 

1) Compete ao Metropolitano de Lisboa desenvolver os estudos prévios e avaliação da 

viabilidade e conceção do projeto de mobilidade de transporte. 

2) As Partes reconhecem o Metropolitano de Lisboa como detentor do know-how e adequada 

experiência para promoção dos estudos referidos no número anterior, atendendo a que já 

desenvolveu estudos da mesma natureza no contexto do plano de expansão em curso da rede 

de metropolitano e à complementaridade destes trabalhos. 

3) Quando no âmbito do presente Protocolo, o Metropolitano de Lisboa tenha de recorrer à 

subcontratação de terceiros, fica obrigado a promover os procedimentos pré-contratuais que, 

nos termos da legislação sobre contratação pública em vigor, seriam aplicáveis aos Municípios 

outorgantes. 
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4) No âmbito e para os efeitos de desenvolvimento do Projeto, a CARRIS compromete-se 

igualmente a participar ativamente no desenvolvimento técnico do Projeto, tendo em conta a 

respetiva experiência e conhecimento acumulado nomeadamente em relação ao modo elétrico 

de superfície, quer na implementação de redes de elétricos, quer na sua operação e 

manutenção. 

5) Os Municípios outorgantes comprometem-se: 

(a) A estabelecer as condições de inserção da solução a projetar, nos respetivos territórios sob sua 

tutela administrativa, particularmente de harmonização com as áreas urbanas envolvidas; 

(b) a entregar ao ML, na data da assinatura do presente Protocolo, a informação disponível sobre os 

seus territórios, relevante para o desenvolvimento de uma rede de transporte coletivo em sítio 

próprio (TCSP), designadamente socioeconómica, cartográfica, geológica, hidrológica, oferta atual 

de transporte e redes enterradas 

6) Todas as Partes, no cumprimento do quadro legal aplicável, providenciam apoio técnico, 

jurídico e económico-financeiro à elaboração dos estudos necessários ao desenvolvimento do 

Projeto e ao cumprimento das finalidades do presente Protocolo previstas na Cláusula 2.ª, 

respeitando o princípio da prossecução do interesse público. 

 

Cláusula 5.ª  

(Enquadramento institucional) 

As Partes reconhecem que o envolvimento da Área Metropolitana de Lisboa e dos demais 

municípios que a integram poderá vir a potenciar os impactes positivos do Projeto, 

comprometendo-se mutuamente a permitir o alargamento de seu âmbito, quando tal se revele 

adequado. 

 

Cláusula 6.ª 

(Encargos e financiamento do Projeto) 

1. As Partes comprometem-se a suportar, na proporção que lhes seja imputável, os encargos 

relativos ao desenvolvimento dos Estudos do Projeto, que ascendem ao montante total de 

 3.839.528,00 (três milhões, oitocentos e trinta e nove, quinhentos e vinte e oito euros), o qual 

inclui todos os impostos aplicáveis, quando devidos. 

2. Para os efeitos previstos no número anterior, os Municípios reembolsam o Metropolitano de 

Lisboa dos custos por este suportados com a realização dos estudos necessários à concretização 

do Projeto, designadamente os de conceção e de avaliação da respetiva viabilidade. 
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3. Os Municípios, no final do mês seguinte ao da entrada em vigor do Protocolo, transferem ao 

Metropolitano de Lisboa 10% do montante que lhes é imputável. 

4. Com a conclusão de todos os trabalhos inerentes à celebração do presente Protocolo, os 

Municípios transferem ao Metropolitano de Lisboa 5% do montante que lhes é imputável. 

5. O valor remanescente que seja imputável aos Municípios é transferido, em duas tranches de 

valor igual, no final de Agosto de 2021 e de Dezembro de 2021, de acordo com a seguinte 

repartição: 

Entidades 

Montantes 

Município de 

Lisboa 

Município de 

Oeiras 

Município de 

Loures 

TOTAL       

Inicial       

Agosto 2021       

Dezembro 2021       

Final       

 

6. Se a data da emissão de visto do Tribunal de Contas ou de declaração daquele Tribunal da 

não incidência de Fiscalização Prévia, for posterior às datas referidas nos pontos anteriores, a 

transferência ou as transferências, consoante o caso, deverão ocorrer no final do mês da entrada 

em vigor do Protocolo. 

7. Para além dos valores referidos nos números anteriores, não há lugar ao pagamento de 

quaisquer valores adicionais por parte dos Municípios outorgantes ou da CARRIS, sendo o valor 

remanescente, até aos montantes referidos, suportado pelo Metropolitano de Lisboa. 

8. O previsto na presente Cláusula não prejudica a possibilidade de obtenção de financiamento 

para efeitos de execução do Projeto, no âmbito de programas de apoio de âmbito nacional ou 

europeu, caso em que o previsto nos n.os 1 a 5 da presente Cláusula poderá ser revisto em função 

dos montantes financiados. 

 

Cláusula 7.ª  

(Grupo de Trabalho) 

1. Para dar cumprimento aos objetivos do presente Protocolo, as Partes acordam constituir um 

Grupo de Trabalho, que garantirá o acompanhamento permanente do desenvolvimento do Projeto. 

2. Este grupo de trabalho deverá integrar representante(s) de cada uma das Partes. 
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Cláusula 8.ª 

(Comunicações) 

Quaisquer comunicações a efetuar entre as Partes nos termos do presente Protocolo são 

suficientes, válidas e eficazes, a partir da data da sua receção, desde que feitas por escrito, através 

de carta ou email para qualquer um dos endereços ou contactos indicados na presente cláusula: 

 

Município de Lisboa: 

Morada: Paços do Concelho, Praça do Município, 1149-014 Lisboa 

Telefone: 213 236 200 

Email: gab.presidente@cm-lisboa.pt 

 

Município de Oeiras: 

Morada: Largo Marquês de Pombal, 2784-501 Oeiras 

Telefone: 214 408 300 

Email: gabinete.presidencia@cm-oeiras.pt 

 

Município de Loures: 

Morada: Praça da Liberdade, 2674-501 Loures 

Telefone: 211 150 100 

Email: geral@cm-loures.pt 

 

CARRIS: 

Morada: Alameda António Sérgio, n.º 62, 2795-221 Linda-a-Velha - Portugal 

Telefone: 213 613 132 (ext: 3131 / 3132) 

Email: administracao@carris.pt 

 

Metropolitano de Lisboa:  

Morada: Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 28, 1069-095 Lisboa 

Telefone: 217 101 005 

Email: secretaria.geral@metrolisboa.pt 

 

Cláusula 9.ª 

(Boa fé) 
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1. As Partes, na qualidade em que intervêm, aceitam de boa-fé o presente Protocolo, nos seus 

precisos termos, comprometendo-se a cumprir as suas cláusulas bem como a cooperar entre si, 

tendo em vista o cumprimento célere e pacífico das obrigações assumidas, nomeadamente através 

do exercício do dever de informação mútua. 

2. As Partes comprometem-se desenvolver todos os esforços para resolver, por acordo, os 

eventuais litígios emergentes da execução e interpretação do presente Protocolo. 

 

Cláusula 10.ª  

(Resolução) 

1. Qualquer das Partes pode resolver o presente Protocolo com fundamento em incumprimento 

de uma das outras, mediante comunicação escrita dirigida a todas, e encaminhada para os endereços 

referidos na clausula 8.ª, invocando os fundamentos da resolução. 

2. Sempre que o incumprimento for sanável, as partes só podem exercer o direito de resolução 

do Protocolo caso a parte faltosa, notificada para o sanar no prazo de 15 (quinze) dias, não proceda 

à referida sanação. 

 

Cláusula 11.ª 

Duração, entrada em vigor e modificações 

1. O presente Protocolo cessa a sua vigência após a conclusão de todas as atividades 

elencadas no n.º 2 da Cláusula 2.ª, e tem a duração estimada de 10 (dez) meses. 

2. Caso as atividades elencadas no n.º 2 da cláusula 2.ª não sejam concluídas no prazo referido 

no número anterior, o presente Protocolo será automaticamente prorrogado até integral conclusão 

das mesmas. 

3. O presente Protocolo inicia os seus efeitos na data da emissão de visto do Tribunal de Contas 

ou de declaração daquele Tribunal da não incidência de Fiscalização Prévia. 

4. O presente Protocolo pode, por motivos devidamente justificados, ser modificado por acordo 

escrito entre as Partes Outorgantes, sob a forma de adenda. 

 

Cláusula 12.ª 

Regime subsidiário 

O presente Protocolo rege-se, no omisso, pela Parte III do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, pelo Código do Procedimento 

Administrativo, pelos princípios gerais de direito administrativo e demais legislação aplicável. 
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A despesa a cargo dos Municípios nos anos de 2021 e 2022 têm o seguinte enquadramento 
financeiro: [identificação das rubricas orçamentais onde a despesa tem enquadramento, bem como 
n.os de cabimento e compromisso] 
 
 
 
Feito e assinado a ___ de _______________ de 2021, em 5 (cinco) exemplares de igual valor, ficando 
um na posse de cada uma das partes.  
 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 
 
 
 

__________________________________ 
Fernando Medina Maciel Almeida Correia 

 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS 
 
 
 

__________________________________ 
Isaltino Afonso Morais 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 
 
 
 

__________________________________ 
Bernardino José Torrão Soares 

 

 

 PRESIDENTE DO CONSELHO  VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO 
 DE ADMINISTRAÇÃO DA CARRIS  DE ADMINISTRAÇÃO DA CARRIS 
   
   
   
 __________________________________ __________________________________ 
Tiago Alexandre Abrantes Teixeira Lopes Farias António Manuel Domingues Pires 
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 PRESIDENTE DO CONSELHO  VOGAL DO CONSELHO 
 DE ADMINISTRAÇÃO DO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
 METROPOLITANO DE LISBOA METROPOLITANO DE LISBOA 
   
   
   
 __________________________________ __________________________________ 
Vítor Manuel Jacinto Domingues dos Santos Maria Helena Arranhado Carrasco Campos 
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Situação epidemiológica 

provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e doença COVID-19 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021

Sumário: Estabelece uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do 
combate à pandemia da doença COVID-19.

Ao longo do último ano, a situação epidemiológica verificada em Portugal tem vindo a exigir 
a adoção de várias medidas extraordinárias. Algumas destas medidas envolvem necessariamente 
a restrição de direitos e liberdades, em especial no que respeita aos direitos de circulação e às 
liberdades económicas.

Nas últimas semanas o esforço dos portugueses permitiu a redução sustentada no número 
de novos casos diários de infetados com a doença COVID -19, verificando -se, de igual modo, uma 
redução do número de internados em hospitais e da taxa de ocupação das unidades de cuidados 
intensivos, tendo sido ultrapassados os critérios identificados pelos peritos como fundamentais 
para o controlo da pandemia.

Atento o exposto, considera o Governo, ouvida a comunidade científica e atendendo à situação 
atual, que este é o momento para iniciar um processo de levantamento de medidas restritivas — em-
bora respeitando a necessidade de o fazer de forma lenta e gradual e sem prejuízo de continuar a 
ser fundamental manter como prioridade o combate à pandemia — que habilite a retoma gradual 
de atividades, designadamente a atividade económica e da nossa vida em sociedade.

No entanto, como já afirmado, é fundamental que o levantamento das medidas seja lento e gradual 
e que os efeitos das medidas na evolução da pandemia sejam sistematicamente avaliados, de forma 
a ser possível manter a doença controlada; só assim será possível controlar o aumento inevitável de 
novos casos de infeção a que este levantamento de medidas, ainda que lento e gradual, conduzirá.

Nestes termos, é aprovada, pela presente resolução do Conselho de Ministros, uma estraté-
gia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença 
COVID -19, sendo também fixado um calendário para as fases de desconfinamento, o qual pode 
ser alterado em função da evolução da situação epidemiológica.

Deste modo, são definidos períodos de 15 dias entre cada fase de desconfinamento para 
permitir que sejam avaliados os impactos das medidas na evolução da pandemia. Por outro lado, 
são igualmente fixados critérios epidemiológicos orientadores da definição da evolução da estra-
tégia, designadamente a incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitantes e a tendência de 
crescimento ou decréscimo do número de novos casos. Por fim, é ainda estabelecido que devem 
considerar -se como critérios adicionais a existência de capacidade de resposta assistencial do 
Serviço Nacional de Saúde, designadamente em termos de acompanhamento, internamento e 
resposta de cuidados intensivos, e as capacidades adequadas de testagem e rastreio.

Note -se, por fim, que estas medidas não prejudicam a adoção de condições específicas de 
funcionamento, designadamente regras de lotação, de utilização de equipamentos de proteção indivi-
dual, distanciamento físico, de higienização regular dos espaços, das mãos e a etiqueta respiratória, 
bem como o cumprimento do dever de recolhimento domiciliário e de distanciamento físico.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Aprovar uma estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento no âmbito 

do combate à pandemia da doença COVID -19, constante do anexo I da presente resolução e da 
qual faz parte integrante.

2 — Definir que a estratégia de levantamento de medidas de confinamento considera um pe-
ríodo de 15 dias entre cada fase de desconfinamento para que sejam avaliados os impactos das 
medidas na evolução da pandemia, bem como os critérios epidemiológicos.

3 — Considerar critérios epidemiológicos de definição de controlo da pandemia tendo em 
conta a evolução da avaliação do risco de transmissibilidade do vírus e do nível de incidência, com 
base na matriz de risco constante do anexo II da presente resolução e da qual faz parte integrante, 
designadamente:

a) A incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitantes superior a 120/100 000;
b) A incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitantes superior a 240/100 000;
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c) O número de novos casos com tendência crescente (Rt > 1);
d) O número de novos casos com tendência decrescente (Rt < 1).

4 — Considerar ainda a existência de capacidade de resposta assistencial do Serviço Nacional 
de Saúde, designadamente em termos de:

a) Acompanhamento, internamento e resposta de cuidados intensivos;
b) Capacidades adequadas de testagem e rastreio.

5 — Determinar que, em função dos critérios definidos nos n.os 3 e 4, o calendário previsto no 
anexo I da presente resolução, relativamente às diferentes fases de desconfinamento, pode ser 
alterado.

6 — Definir que as medidas previstas no anexo I da presente resolução podem ser ajustadas 
no sentido de se aplicarem a nível local, tendo em conta a incidência.

7 — Estabelecer que todas as medidas são acompanhadas de condições específicas de fun-
cionamento, incluindo regras de lotação, de utilização de equipamentos de proteção individual, de 
agendamento e distanciamento físico, as quais acrescem às condições gerais para levantamento 
das medidas de confinamento, designadamente a higienização regular dos espaços, a higienização 
das mãos e a etiqueta respiratória, bem como a prática do dever de recolhimento domiciliário e de 
distanciamento físico, conforme determinado, designadamente, pelas orientações específicas da 
Direção -Geral da Saúde.

8 — Determinar que a presente resolução produz efeitos na data da sua aprovação.

Presidência do Conselho de Ministros, 11 de março de 2021. — O Primeiro -Ministro, António 
Luís Santos da Costa.

ANEXO I

(a que se referem os n.os 1, 5 e 6) 

Regras gerais . . . . . . . . . . . Teletrabalho obrigatório, quando as atividades o permitam.
Horários de encerramento: 21h durante a semana; 13h ao fim de semana e feriados para o 

retalho não alimentar e 19h para o retalho alimentar.
Proibição de circulação entre concelhos em 20 e 21 de março e de 26 de março a 5 de 

abril (Páscoa).

15 de março . . . . . . . . . . . .
[~ nível 4]

Creches, pré -escolar e 1.º ciclo (e ATL apenas para crianças e alunos que retomam as 
atividades educativas e letivas).

Comércio ao postigo.
 Cabeleireiros, manicures e similares.
 Livrarias, comércio automóvel e mediação imobiliária.
 Bibliotecas e arquivos.

5 de abril. . . . . . . . . . . . . . .
[~ nível 3]

2.º e 3.º ciclos (e ATL apenas para crianças e alunos que retomam as atividades educativas 
e letivas).

Equipamentos sociais na área da deficiência.
 Centros de dia.
 Museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares.
 Lojas até 200 m2 com porta para a rua.
 Feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal).
 Esplanadas (máximo de quatro pessoas por grupo).
 Modalidades desportivas de baixo risco.
 Atividade física ao ar livre até quatro pessoas e ginásios sem aulas de grupo.

19 de abril. . . . . . . . . . . . . . Ensino secundário.
[~ nível 2] Ensino superior.

Atividades formativas em regime presencial.
 Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos.
 Lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação.
 Todas as lojas e centros comerciais.
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 Restaurantes, cafés e pastelarias (no interior, máximo de quatro pessoas por grupo; em 
esplanadas, máximo de seis pessoas por grupo) até às 22 h durante a semana e 13h ao 
fim de semana e feriados.

 Modalidades desportivas de médio risco.
 Atividade física ao ar livre até seis pessoas e ginásios sem aulas de grupo.
 Eventos exteriores com diminuição de lotação.
 Casamentos e batizados com 25 % de lotação.

3 de maio  . . . . . . . . . . . . . .
[~ nível 1]

Restaurantes, cafés e pastelarias (no interior, máximo de 6 pessoas por grupo; em espla-
nadas, máximo de 10 pessoas por grupo) sem limite de horários.

Todas as modalidades desportivas.
 Atividade física ao ar livre e ginásios.
 Grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação.
 Casamentos e batizados com 50 % de lotação.

 ANEXO II

(a que se refere o n.º 3) 

  

 114066999 
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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.º 114-A/2021

Sumário: Autorização da renovação do estado de emergência.

Autorização da renovação do estado de emergência

A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea l) do artigo 161.º e do n.º 5 do ar-
tigo 166.º da Constituição e do n.º 1 do artigo 15.º, do n.º 1 do artigo 23.º e do n.º 1 do artigo 26.º 
da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 1/2012, de 11 
de maio, conceder autorização para a renovação do estado de emergência, solicitada pelo Presi-
dente da República na mensagem que endereçou à Assembleia da República em 13 de abril de 
2021, nos exatos termos e com a fundamentação e conteúdo constantes do projeto de decreto do 
Presidente da República:

1.º

É renovada a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma 
situação de calamidade pública.

2.º

A declaração do estado de emergência abrange todo o território nacional.

3.º

A renovação do estado de emergência tem a duração de 15 dias, iniciando -se às 00h00 do 
dia 16 de abril de 2021 e cessando às 23h59 do dia 30 de abril de 2021, sem prejuízo de eventuais 
renovações, nos termos da lei.

4.º

Durante todo o período referido no artigo anterior, fica parcialmente suspenso o exercício dos 
seguintes direitos, nos estritos termos seguidamente previstos:

1 — Direitos à liberdade e de deslocação:

a) Podem ser impostas as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar 
as medidas de prevenção e combate à epidemia, podendo as medidas a adotar ser calibradas em 
função do grau de risco de cada município, podendo, para este efeito, os mesmos ser agrupados 
de acordo com os dados e avaliação das autoridades competentes, com base no melhor conhe-
cimento científico, incluindo a proibição de circulação na via pública, bem como a interdição das 
deslocações que não sejam justificadas nos termos da alínea c);

b) Na medida do estritamente necessário e de forma proporcional, pode ser imposto o confi-
namento compulsivo em estabelecimento de saúde, no domicílio ou, não sendo aí possível, noutro 
local definido pelas autoridades competentes, de pessoas portadoras do vírus SARS -CoV -2, ou 
em vigilância ativa;

c) As restrições referidas supra na alínea a) devem prever as regras indispensáveis para a 
obtenção de cuidados de saúde, para apoio a terceiros, nomeadamente idosos, incluindo os acolhi-
dos em estruturas residenciais, para a deslocação para os locais de trabalho quando indispensável 
e não substituível por teletrabalho, para a produção e abastecimento de bens e serviços e para a 
deslocação por outras razões ponderosas, cabendo ao Governo, nesta eventualidade, especificar 
as situações e finalidades em que a liberdade de circulação individual, preferencialmente desa-
companhada, se mantém.
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2 — Iniciativa privada, social e cooperativa:

a) Podem ser utilizados pelas autoridades públicas competentes, preferencialmente por 
acordo, os recursos, meios e estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde integrados 
nos setores privado, social e cooperativo, mediante justa compensação, em função do necessário 
para assegurar o tratamento de doentes com COVID -19 ou a manutenção da atividade assistencial 
relativamente a outras patologias;

b) Podem ser adotadas as medidas adequadas e indispensáveis para garantir as condições de 
normalidade na produção, transporte, distribuição e abastecimento de bens e serviços essenciais 
à atividade do setor da saúde, designadamente com vista a assegurar o acesso e a regularidade 
no circuito dos medicamentos e vacinas, dos dispositivos médicos e de outros produtos de saúde, 
como biocidas, soluções desinfetantes, álcool e equipamentos de proteção individual;

c) Pode ser determinado pelas autoridades públicas competentes o encerramento total ou 
parcial de estabelecimentos, serviços, empresas ou meios de produção e impostas alterações ao 
respetivo regime ou horário de funcionamento, devendo o Governo continuar a prever mecanis-
mos de apoio e proteção social, no quadro orçamental em vigor. O encerramento de instalações 
e estabelecimentos, ao abrigo do presente decreto, não pode ser invocado como fundamento de 
resolução, denúncia ou outra forma de extinção de contratos de arrendamento não habitacional 
ou de outras formas contratuais de exploração de imóveis. Podem ser proibidas as campanhas 
publicitárias a práticas comerciais que, designadamente através da divulgação de saldos, promo-
ções ou liquidações, visem o aumento do fluxo de pessoas a frequentar os estabelecimentos que 
permaneçam abertos ao público, suscitando questões de respeito da liberdade de concorrência. 
Podem ser estabelecidas limitações à venda de certos produtos nos estabelecimentos que conti-
nuem abertos, com exclusão designadamente de livros e materiais escolares, que devem continuar 
disponíveis para estudantes e cidadãos em geral;

d) Podem ser adotadas medidas de controlo de preços e combate à especulação ou ao açam-
barcamento de determinados produtos ou materiais, designadamente testes ao SARS -Cov -2 e 
outro material médico -sanitário;

e) Podem ser limitadas as taxas de serviço e comissões cobradas, aos operadores económicos 
e aos consumidores, pelas plataformas intermediárias de entregas ao domicílio na venda de bens 
ou na prestação de serviços;

f) Podem ser determinados, por decreto -lei do Governo, níveis de ruído mais reduzidos em 
decibéis ou em certos períodos horários, nos edifícios habitacionais, de modo a não perturbar os 
trabalhadores em teletrabalho.

3 — Direitos dos trabalhadores:

a) Podem ser mobilizados, pelas autoridades públicas competentes e no respeito dos seus 
restantes direitos, trabalhadores de entidades públicas, privadas, do setor social ou cooperativo, 
independentemente do respetivo tipo de vínculo ou conteúdo funcional e mesmo não sendo profis-
sionais de saúde, designadamente servidores públicos em isolamento profilático ou abrangidos pelo 
regime excecional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos, para apoiar as autoridades 
e serviços de saúde, especificamente na realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de 
contactos e no seguimento de pessoas em vigilância ativa;

b) Pode ser limitada a possibilidade de cessação, a pedido dos interessados, dos vínculos la-
borais de trabalhadores dos serviços e estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde, 
por período não superior à duração do estado de emergência e por necessidades imperiosas de 
serviço;

c) Pode ser imposta a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo la-
boral, sempre que as funções em causa o permitam e o trabalhador disponha de condições para 
as exercer;

d) Podem ser recrutados ou mobilizados para a prestação de cuidados de saúde quaisquer 
profissionais de saúde reformados, ou reservistas, ou que tenham obtido a sua qualificação no 
estrangeiro.
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4 — Direito ao livre desenvolvimento da personalidade e vertente negativa do direito à saúde: 
pode ser imposta a utilização de máscara e a realização de controlos de temperatura corporal, por 
meios não invasivos, assim como a realização de testes de diagnóstico de infeção por SARS -CoV -2, 
designadamente para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho ou como condição de 
acesso a serviços ou instituições públicas, estabelecimentos de ensino ou de formação profissional e 
espaços comerciais, culturais ou desportivos, na utilização de meios de transporte ou relativamente 
a pessoas institucionalizadas ou acolhidas em estruturas residenciais, estabelecimentos de saúde, 
estabelecimentos prisionais ou centros educativos e respetivos trabalhadores.

5 — Liberdade de aprender e ensinar: podem ser impostas pelas autoridades públicas compe-
tentes, em qualquer nível de ensino dos setores público, particular e cooperativo, e do setor social 
e solidário, incluindo a educação pré -escolar e os ensinos básico, secundário e superior, as restri-
ções necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate 
à epidemia, nomeadamente a proibição ou limitação de aulas presenciais, o adiamento, alteração 
ou prolongamento de períodos letivos, o ajustamento de métodos de avaliação e a suspensão ou 
recalendarização de provas de exame. Deverá ser definido um plano faseado de reabertura com 
base em critérios objetivos e respeitando os desígnios de saúde pública, designadamente articu-
lando com testagem, rastreamento e vacinação.

6 — Direitos de emigrar ou de sair do território nacional e de regressar, e circulação inter-
nacional: podem ser estabelecidos pelas autoridades públicas competentes, nomeadamente em 
articulação com as autoridades europeias e em estrito respeito pelos Tratados da União Europeia, 
controlos fronteiriços de pessoas e bens, incluindo controlos sanitários e fitossanitários em portos 
e aeroportos, com a finalidade de impedir a entrada ou saída no, ou do, território nacional ou de 
condicionar essa entrada ou saída à observância das condições necessárias a evitar o risco de 
propagação da epidemia ou de sobrecarga dos recursos afetos ao seu combate, designadamente 
suspendendo ou limitando chegadas ou partidas de ou para certas origens, impondo a realização 
de teste de diagnóstico de infeção por SARS -CoV -2 ou o confinamento compulsivo e o isolamento 
profilático de pessoas, em local definido pelas autoridades competentes, podendo o Governo esta-
belecer regras diferenciadas, designadamente para reunificação familiar, por razões profissionais, 
ou de ensino, como os estudantes Erasmus.

7 — Direito à proteção de dados pessoais:

a) Pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais na medida do estritamente indispen-
sável para a concretização das medidas previstas no n.º 3 e no artigo 5.º, bem como para efeitos 
do disposto no n.º 4 sem que, neste caso, seja possível guardar memória ou registo das medições 
de temperatura corporal efetuadas nem dos resultados dos testes de diagnóstico de infeção por 
SARS -CoV -2;

b) Os dados relativos à saúde podem ser acedidos e tratados por profissionais de saúde, 
incluindo os técnicos laboratoriais responsáveis pela realização de testes de diagnóstico de infe-
ção por SARS -CoV -2, por estudantes de medicina ou enfermagem, bem como pelos profissionais 
mobilizados nos termos da alínea a) do n.º 3 e no artigo 5.º;

c) Pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais em caso de ensino não presencial e na 
medida do indispensável à realização das aprendizagens por meios telemáticos;

d) Pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais, na medida do estritamente indispen-
sável para a concretização de contactos para vacinação, entre os serviços de saúde e os serviços 
municipais ou das freguesias.

5.º

1 — Compete às Forças Armadas e de Segurança apoiar as autoridades e serviços de saúde, 
designadamente na realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de contactos e no segui-
mento de pessoas em vigilância ativa.

2 — Podem igualmente ser mobilizados os recursos, meios e estabelecimentos de prestação 
de cuidados de saúde das Forças Armadas e de Segurança no apoio e reforço do Serviço Nacional 
de Saúde.
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6.º

1 — Como previsto e nos termos do artigo 7.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua 
redação atual, a violação do disposto na declaração do estado de emergência, incluindo na sua 
execução, faz incorrer os respetivos autores em crime de desobediência.

2 — Quando haja lugar à aplicação de contraordenações, é permitida a cobrança imediata 
das coimas devidas pela violação das regras de confinamento.

7.º

Os órgãos responsáveis, nos termos da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua redação 
atual, pela execução da declaração do estado de emergência devem manter permanentemente 
informados o Presidente da República e a Assembleia da República dos atos em que consista 
essa execução.

8.º

A presente resolução entra em vigor com o decreto do Presidente da República, produzindo 
efeitos nos mesmos termos.

Aprovada em 14 de abril de 2021.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

114152355 
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 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Decreto do Presidente da República n.º 41-A/2021

de 14 de abril

Sumário: Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma 
situação de calamidade pública.

Em linha com o faseamento do plano de desconfinamento, impondo -se acautelar os passos 
a dar no futuro próximo, entende -se haver razões para manter o estado de emergência por mais 
15 dias, nos mesmos termos da última renovação.

Nestes termos, o Presidente da República decreta, nos termos dos artigos 19.º, 134.º, alínea d), 
e 138.º da Constituição e da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, 
de 30 de novembro, e pela Lei Orgânica n.º 1/2012, de 11 de maio, sob proposta e ouvido o Governo 
e obtida a necessária autorização da Assembleia da República, através da Resolução da Assembleia 
da República n.º 114-A/2021, de 14 de abril, o seguinte:

1.º

É renovada a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma 
situação de calamidade pública.

2.º

A declaração do estado de emergência abrange todo o território nacional.

3.º

A renovação do estado de emergência tem a duração de 15 dias, iniciando -se às 00h00 do 
dia 16 de abril de 2021 e cessando às 23h59 do dia 30 de abril de 2021, sem prejuízo de eventuais 
renovações, nos termos da lei.

4.º

Durante todo o período referido no artigo anterior, fica parcialmente suspenso o exercício dos 
seguintes direitos, nos estritos termos seguidamente previstos:

1 — Direitos à liberdade e de deslocação:

a) Podem ser impostas as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar 
as medidas de prevenção e combate à epidemia, podendo as medidas a adotar ser calibradas em 
função do grau de risco de cada município, podendo, para este efeito, os mesmos ser agrupados 
de acordo com os dados e a avaliação das autoridades competentes, com base no melhor conhe-
cimento científico, incluindo a proibição de circulação na via pública, bem como a interdição das 
deslocações que não sejam justificadas nos termos da alínea c);

b) Na medida do estritamente necessário e de forma proporcional, pode ser imposto o confi-
namento compulsivo em estabelecimento de saúde, no domicílio ou, não sendo aí possível, noutro 
local definido pelas autoridades competentes de pessoas portadoras do vírus SARS -CoV -2, ou em 
vigilância ativa;

c) As restrições referidas supra na alínea a) devem prever as regras indispensáveis para a 
obtenção de cuidados de saúde, para apoio a terceiros, nomeadamente idosos, incluindo os acolhi-
dos em estruturas residenciais, para a deslocação para os locais de trabalho quando indispensável 
e não substituível por teletrabalho, para a produção e abastecimento de bens e serviços e para a 
deslocação por outras razões ponderosas, cabendo ao Governo, nesta eventualidade, especificar 
as situações e finalidades em que a liberdade de circulação individual, preferencialmente desa-
companhada, se mantém.
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2 — Iniciativa privada, social e cooperativa:

a) Podem ser utilizados pelas autoridades públicas competentes, preferencialmente por 
acordo, os recursos, meios e estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde integrados 
nos setores privado, social e cooperativo, mediante justa compensação, em função do necessário 
para assegurar o tratamento de doentes com COVID -19 ou a manutenção da atividade assistencial 
relativamente a outras patologias;

b) Podem ser adotadas as medidas adequadas e indispensáveis para garantir as condições de 
normalidade na produção, transporte, distribuição e abastecimento de bens e serviços essenciais 
à atividade do setor da saúde, designadamente com vista a assegurar o acesso e a regularidade 
no circuito dos medicamentos e vacinas, dos dispositivos médicos e de outros produtos de saúde, 
como biocidas, soluções desinfetantes, álcool e equipamentos de proteção individual;

c) Pode ser determinado pelas autoridades públicas competentes o encerramento total ou 
parcial de estabelecimentos, serviços, empresas ou meios de produção e impostas alterações ao 
respetivo regime ou horário de funcionamento, devendo o Governo continuar a prever mecanis-
mos de apoio e proteção social, no quadro orçamental em vigor. O encerramento de instalações 
e estabelecimentos, ao abrigo do presente decreto, não pode ser invocado como fundamento de 
resolução, denúncia ou outra forma de extinção de contratos de arrendamento não habitacional 
ou de outras formas contratuais de exploração de imóveis. Podem ser proibidas as campanhas 
publicitárias a práticas comerciais que, designadamente através da divulgação de saldos, promo-
ções ou liquidações, visem o aumento do fluxo de pessoas a frequentar os estabelecimentos que 
permaneçam abertos ao público, suscitando questões de respeito da liberdade de concorrência. 
Podem ser estabelecidas limitações à venda de certos produtos nos estabelecimentos que conti-
nuem abertos, com exclusão designadamente de livros e materiais escolares, que devem continuar 
disponíveis para estudantes e cidadãos em geral;

d) Podem ser adotadas medidas de controlo de preços e combate à especulação ou ao açam-
barcamento de determinados produtos ou materiais, designadamente testes ao SARS -Cov -2 e 
outro material médico -sanitário;

e) Podem ser limitadas as taxas de serviço e comissões cobradas, aos operadores económicos 
e aos consumidores, pelas plataformas intermediárias de entregas ao domicílio na venda de bens 
ou na prestação de serviços;

f) Podem ser determinados, por decreto -lei do Governo, níveis de ruído mais reduzidos em 
decibéis ou em certos períodos horários, nos edifícios habitacionais, de modo a não perturbar os 
trabalhadores em teletrabalho.

3 — Direitos dos trabalhadores:

a) Podem ser mobilizados, pelas autoridades públicas competentes e no respeito dos seus 
restantes direitos, trabalhadores de entidades públicas, privadas, do setor social ou cooperativo, 
independentemente do respetivo tipo de vínculo ou conteúdo funcional e mesmo não sendo profis-
sionais de saúde, designadamente servidores públicos em isolamento profilático ou abrangidos pelo 
regime excecional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos, para apoiar as autoridades 
e serviços de saúde, especificamente na realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de 
contactos e no seguimento de pessoas em vigilância ativa;

b) Pode ser limitada a possibilidade de cessação, a pedido dos interessados, dos vínculos 
laborais de trabalhadores dos serviços e estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde, 
por período não superior à duração do estado de emergência e por necessidades imperiosas de 
serviço;

c) Pode ser imposta a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo 
laboral, sempre que as funções em causa o permitam e o trabalhador disponha de condições para 
as exercer;

d) Podem ser recrutados ou mobilizados para a prestação de cuidados de saúde quaisquer 
profissionais de saúde reformados, ou reservistas, ou que tenham obtido a sua qualificação no 
estrangeiro.
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4 — Direito ao livre desenvolvimento da personalidade e vertente negativa do direito à saúde: 
pode ser imposta a utilização de máscara e a realização de controlos de temperatura corporal, por 
meios não invasivos, assim como a realização de testes de diagnóstico de infeção por SARS -CoV -2, 
designadamente para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho ou como condição de 
acesso a serviços ou instituições públicas, estabelecimentos de ensino ou de formação profissional e 
espaços comerciais, culturais ou desportivos, na utilização de meios de transporte ou relativamente 
a pessoas institucionalizadas ou acolhidas em estruturas residenciais, estabelecimentos de saúde, 
estabelecimentos prisionais ou centros educativos e respetivos trabalhadores.

5 — Liberdade de aprender e ensinar: podem ser impostas pelas autoridades públicas compe-
tentes, em qualquer nível de ensino dos setores público, particular e cooperativo, e do setor social 
e solidário, incluindo a educação pré -escolar e os ensinos básico, secundário e superior, as restri-
ções necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate 
à epidemia, nomeadamente a proibição ou limitação de aulas presenciais, o adiamento, alteração 
ou prolongamento de períodos letivos, o ajustamento de métodos de avaliação e a suspensão ou 
recalendarização de provas de exame. Deverá ser definido um plano faseado de reabertura com 
base em critérios objetivos e respeitando os desígnios de saúde pública, designadamente articu-
lando com testagem, rastreamento e vacinação.

6 — Direitos de emigrar ou de sair do território nacional e de regressar, e circulação inter-
nacional: podem ser estabelecidos pelas autoridades públicas competentes, nomeadamente em 
articulação com as autoridades europeias e em estrito respeito pelos Tratados da União Europeia, 
controlos fronteiriços de pessoas e bens, incluindo controlos sanitários e fitossanitários em portos 
e aeroportos, com a finalidade de impedir a entrada ou saída no, ou do, território nacional ou de 
condicionar essa entrada ou saída à observância das condições necessárias a evitar o risco de 
propagação da epidemia ou de sobrecarga dos recursos afetos ao seu combate, designadamente 
suspendendo ou limitando chegadas ou partidas de ou para certas origens, impondo a realização 
de teste de diagnóstico de infeção por SARS -CoV -2 ou o confinamento compulsivo e o isolamento 
profilático de pessoas, em local definido pelas autoridades competentes, podendo o Governo esta-
belecer regras diferenciadas, designadamente para reunificação familiar, por razões profissionais, 
ou de ensino, como os estudantes Erasmus.

7 — Direito à proteção de dados pessoais:

a) Pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais na medida do estritamente indispen-
sável para a concretização das medidas previstas no n.º 3 e no artigo 5.º, bem como para efeitos 
do disposto no n.º 4 sem que, neste caso, seja possível guardar memória ou registo das medições 
de temperatura corporal efetuadas nem dos resultados dos testes de diagnóstico de infeção por 
SARS -CoV -2;

b) Os dados relativos à saúde podem ser acedidos e tratados por profissionais de saúde, 
incluindo os técnicos laboratoriais responsáveis pela realização de testes de diagnóstico de infe-
ção por SARS -CoV -2, por estudantes de medicina ou enfermagem, bem como pelos profissionais 
mobilizados nos termos da alínea a) do n.º 3 e no artigo 5.º;

c) Pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais em caso de ensino não presencial e na 
medida do indispensável à realização das aprendizagens por meios telemáticos;

d) Pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais, na medida do estritamente indispen-
sável para a concretização de contactos para vacinação, entre os serviços de saúde e os serviços 
municipais ou das freguesias.

5.º

1 — Compete às Forças Armadas e de segurança apoiar as autoridades e os serviços de 
saúde, designadamente na realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de contactos e 
no seguimento de pessoas em vigilância ativa.

2 — Podem igualmente ser mobilizados os recursos, meios e estabelecimentos de prestação 
de cuidados de saúde das Forças Armadas e de segurança no apoio e reforço do Serviço Nacional 
de Saúde.
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6.º

1 — Como previsto e nos termos do artigo 7.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua 
redação atual, a violação do disposto na declaração do estado de emergência, incluindo na sua 
execução, faz incorrer os respetivos autores em crime de desobediência.

2 — Quando haja lugar à aplicação de contraordenações, é permitida a cobrança imediata 
das coimas devidas pela violação das regras de confinamento.

7.º

Os órgãos responsáveis, nos termos da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua redação 
atual, pela execução da declaração do estado de emergência devem manter permanentemente 
informados o Presidente da República e a Assembleia da República dos atos em que consista 
essa execução.

8.º

O presente decreto entra imediatamente em vigor, produzindo efeitos nos termos definidos 
no artigo 3.º

Assinado em 14 de abril de 2021.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 14 de abril de 2021.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

114152663 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 4/2021

de 13 de março

Sumário: Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República.

Desde novembro de 2020 que tem vindo a ser sucessivamente renovada a declaração do 
estado de emergência com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.

Aproximando -se o fim de mais um período de 15 dias em que vigorou o Decreto do Presidente 
da República n.º 21 -A/2021, de 25 de fevereiro, a situação epidemiológica verificada em Portugal, 
apesar da sua evolução favorável, justifica que o estado de emergência seja renovado novamente, 
o que sucedeu por via do Decreto do Presidente da República n.º 25 -A/2021, de 11 de março.

A redução que tem vindo a ocorrer no que concerne ao número de novos casos diários de 
contaminação da doença COVID -19, bem como da sua taxa de transmissão, fruto das medidas 
que têm vindo a ser adotadas, permite dar início a um levantamento gradual e faseado das medi-
das restritivas impostas. No entanto, não é recomendável que se verifique uma redução drástica 
daquelas medidas: é e essencial que se mantenha a tendência de diminuição do número de con-
tágios diários, sendo, para o efeito, necessário que continue em vigor a maioria das regras que 
têm vindo a ser aplicáveis.

Assim, considera o Governo, ouvida a comunidade científica e atendendo à situação atual, 
que este é o tempo para iniciar o processo de levantamento de medidas de confinamento, o qual 
deve ocorrer de forma lenta e gradual. Para o efeito, foram fixadas várias fases de levantamento 
das medidas aplicáveis, tendo sido definidos critérios associados à evolução do risco de transmis-
sibilidade do vírus, ao nível de incidência e à capacidade do Serviço Nacional de Saúde, bem como 
às capacidades de testagem e rastreio.

Em primeiro lugar, pelo presente decreto mantém -se a proibição de circulação entre concelhos 
no fim de semana de 20 e 21 de março, a qual, atendendo à contenção exigida para deslocações 
no período da Páscoa, é aplicável continuamente a partir de 26 de março.

Dá -se a retoma das atividades educativas e letivas em regime presencial, nos estabeleci-
mentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e solidário, de educação 
pré -escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, bem como da creche, creche familiar e ama, e ainda, 
para as crianças e os alunos que retomam as atividades educativas e letivas, atividades de apoio 
à família e de enriquecimento curricular, das atividades prestadas em centros de atividades de 
tempos livres e centros de estudo e similares.

A partir do dia 15 de março, os estabelecimentos de bens não essenciais passam a poder 
vender ao postigo ou através de serviço de recolha de produtos adquiridos previamente através 
de meios de comunicação à distância (click and collect), sendo os horários de encerramento dos 
estabelecimentos anteriormente praticados igualmente alterados.

Adicionalmente, passa também a permitir -se a disponibilização de bebidas em take -away, 
mantendo -se a proibição de refeições, produtos ou bebidas à porta do estabelecimento ou nas 
suas imediações.

Permite -se, de igual modo, o funcionamento, mediante marcação prévia, dos salões de cabe-
leireiro, barbeiros, institutos de beleza e estabelecimentos similares. Determina -se a abertura de 
estabelecimentos de comércio de livros e suportes musicais, bibliotecas e arquivos, comércio de 
automóveis e velocípedes e serviços de mediação imobiliária.

Adicionalmente, deixa de ser vedada a permanência em parques, jardins, espaços verdes e 
espaços de lazer, bancos de jardim e similares, sem prejuízo das competências dos presidentes 
de câmara municipal.

Por fim, é levantada a proibição das deslocações para fora do território continental, efetuadas 
por qualquer via, designadamente rodoviária, ferroviária, aérea, fluvial ou marítima, por parte de 
cidadãos portugueses, sem prejuízo do controlo de fronteiras terrestres e fluviais que continua a 
ser aplicável.
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Com vista a que as medidas agora determinadas iniciem vigência na segunda -feira, dia 15 de 
março, a regulamentação abrange dois dias, 15 e 16 de março, ainda ao abrigo da anterior renovação 
do estado de emergência declarada pelo Decreto do Presidente da República n.º 21 -A/2021, de 25 de 
fevereiro, uma vez que as restrições determinadas se encontram habilitadas pelo mesmo, estendendo-
-se pelo período habilitado pelo Decreto do Presidente da República n.º 25 -A/2021, de 11 de março.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I

Objeto e âmbito de aplicação

Artigo 1.º

Objeto

1 — O presente decreto:

a) Regulamenta a renovação do estado de emergência efetuada pelo Decreto do Presidente 
da República n.º 25 -A/2021, de 11 de março;

b) Altera a regulamentação da renovação do estado de emergência efetuada pelo Decreto do 
Presidente da República n.º 21 -A/2021, de 25 de fevereiro.

2 — O presente decreto procede:

a) Ao levantamento da suspensão das atividades educativas e letivas de educação pré -escolar 
e do 1.º ciclo do ensino básico, em regime presencial, nos estabelecimentos de ensino públicos, 
particulares e cooperativos, bem como das respostas sociais de apoio à primeira infância de creche, 
creche familiar e ama do setor social e solidário;

b) Ao levantamento da suspensão das atividades, em regime presencial, de apoio à família e 
de enriquecimento curricular, bem como atividades prestadas em centros de atividades de tempos 
livres e centros de estudo e similares, apenas para as crianças e os alunos que retomam as ativi-
dades educativas e letivas nos termos da alínea anterior;

c) À reinstituição da atividade dos estabelecimentos de bens não essenciais que pretendam 
manter a respetiva atividade exclusivamente para efeitos de entrega ao domicílio ou disponibiliza-
ção dos bens à porta do estabelecimento, ao postigo ou através de serviço de recolha de produtos 
adquiridos previamente através de meios de comunicação à distância (click and collect);

d) À permissão do funcionamento, mediante marcação prévia, dos salões de cabeleireiro, 
barbeiros, institutos de beleza e estabelecimentos similares;

e) Ao levantamento da proibição das deslocações para fora do território continental por parte 
de cidadãos portugueses;

f) À abertura dos estabelecimentos de comércio de livros e suportes musicais, dos estabele-
cimentos de comércio automóvel e de velocípedes, e dos serviços de mediação imobiliária;

g) À abertura de bibliotecas e arquivos;
h) À permissão de permanência em parques, jardins, espaços verdes, espaços de lazer, ban-

cos de jardim e similares, sem prejuízo da competência dos presidentes da câmara municipal da 
área territorialmente competente;

i) À determinação de proibição de circulação entre concelhos, a qual é aplicável no fim de 
semana de 20 e 21 de março de 2021, e, diariamente, a partir do dia 26 de março de 2021.

Artigo 2.º

Aplicação territorial

O presente decreto é aplicável a todo o território nacional continental.
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CAPÍTULO II

Disposições gerais

SECÇÃO I

Medidas sanitárias e de saúde pública

Artigo 3.º

Confinamento obrigatório

1 — Ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, no domicílio ou, não 
sendo aí possível, noutro local definido pelas autoridades competentes:

a) Os doentes com COVID -19 e os infetados com SARS -CoV -2;
b) Os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde 

tenham determinado a vigilância ativa.

2 — As autoridades de saúde comunicam às forças e serviços de segurança do local de resi-
dência a aplicação das medidas de confinamento obrigatório.

3 — De acordo com a avaliação da situação epidemiológica e do risco concreto, da responsa-
bilidade da administração regional de saúde e do departamento de saúde pública territorialmente 
competentes, os cidadãos sujeitos a confinamento obrigatório podem ser acompanhados para 
efeitos de provisão de necessidades sociais e de saúde, mediante visita conjunta da proteção 
civil municipal, dos serviços de ação social municipais, dos serviços de ação social do Instituto da 
Segurança Social, I. P., ou de outros com as mesmas competências, das autoridades de saúde 
pública, das unidades de cuidados e das forças de segurança.

Artigo 4.º

Dever geral de recolhimento domiciliário

1 — Os cidadãos não podem circular em espaços e vias públicas, bem como em espaços e 
vias privadas equiparadas a vias públicas, e devem permanecer no respetivo domicílio, exceto para 
deslocações autorizadas pelo presente decreto.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, consideram -se «deslocações autorizadas» 
aquelas que visam:

a) A aquisição de bens e serviços essenciais;
b) O acesso a serviços públicos, nos termos do artigo 35.º, e a participação em atos processuais 

junto das entidades judiciárias ou em atos da competência de notários, advogados, solicitadores 
ou oficiais de registo;

c) O desempenho de atividades profissionais ou equiparadas, quando não haja lugar ao tele-
trabalho nos termos do presente decreto, conforme atestado por declaração emitida pela entidade 
empregadora ou equiparada, ou a procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho;

d) Atender a motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de cuidados de saúde 
e transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados ou dádiva de sangue;

e) O acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico de seres hu-
manos, bem como deslocações para efeitos de intervenção no âmbito da proteção das crianças e 
jovens em perigo, designadamente das comissões de proteção de crianças e jovens e das equipas 
multidisciplinares de assessoria técnica aos tribunais;

f) A assistência a pessoas vulneráveis, pessoas em situação de sem -abrigo, pessoas com 
deficiência, filhos, progenitores, idosos ou dependentes ou outras razões familiares imperativas, 
designadamente o cumprimento de partilha de responsabilidades parentais, conforme determinada 
por acordo entre os titulares das mesmas ou pelo tribunal competente;

g) Deslocações para acompanhamento de menores para frequência dos estabelecimentos 
escolares cuja atividade presencial seja admitida, creche, creche familiar ou ama;
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h) A realização de provas e exames, bem como a realização de inspeções;
i) A atividade física e desportiva ao ar livre, nos termos do artigo 41.º;
j) A participação em cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias, nos termos do 

artigo 42.º;
k) A fruição de momentos ao ar livre e o passeio dos animais de companhia, os quais devem 

ser de curta duração e ocorrer na zona de residência, desacompanhadas ou na companhia de 
membros do mesmo agregado familiar que coabitem;

l) A assistência de animais por médicos veterinários, detentores de animais para assistência 
médico -veterinária, cuidadores de colónias reconhecidas pelos municípios, voluntários de associações 
zoófilas com animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e pelos serviços 
veterinários municipais para recolha e assistência de animais, bem como a alimentação de animais;

m) A participação em ações de voluntariado social;
n) A visita a utentes de estruturas residenciais para idosos e para pessoas com deficiência, 

unidades de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Integrados e outras 
respostas dedicadas a pessoas idosas;

o) As visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens essenciais a pessoas incapacitadas ou 
privadas de liberdade de circulação;

p) O exercício das respetivas funções dos titulares dos órgãos de soberania, dirigentes dos 
parceiros sociais e dos partidos políticos representados na Assembleia da República, bem como 
das pessoas portadoras de livre -trânsito emitido nos termos legais;

q) O desempenho de funções oficiais por parte de pessoal das missões diplomáticas, consu-
lares e das organizações internacionais localizadas em Portugal;

r) O acesso a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de mediadores 
de seguros ou seguradoras;

s) O exercício da liberdade de imprensa;
t) As deslocações necessárias à entrada e à saída do território continental, incluindo as ne-

cessárias à deslocação de, e para, o local do alojamento;
u) Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade 

impreterível, desde que devidamente justificados;
v) O retorno ao domicílio no âmbito das deslocações mencionadas nas alíneas anteriores.

3 — Exceto para os efeitos previstos na alínea k) do número anterior, é admitida a circulação 
de veículos particulares na via pública, incluindo o reabastecimento em postos de combustível, no 
âmbito das situações referidas no número anterior.

4 — Sem prejuízo do estabelecido nos números anteriores, em todas as deslocações efetuadas 
devem ser respeitadas as recomendações e ordens determinadas pelas autoridades de saúde e 
pelas forças e serviços de segurança, designadamente as respeitantes às distâncias a observar 
entre as pessoas.

Artigo 5.º

Limitação à circulação entre concelhos

É proibida a circulação para fora do concelho do domicílio no período compreendido entre as 
20:00 h de sexta -feira e as 05:00 h de segunda -feira e, diariamente, a partir do dia 26 de março, 
sem prejuízo das exceções previstas no artigo 11.º do Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, as 
quais são aplicáveis com as necessárias adaptações.

Artigo 6.º

Teletrabalho e organização desfasada de horários

1 — É obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo laboral, 
da modalidade ou da natureza da relação jurídica, sempre que este seja compatível com a ativi-
dade desempenhada e o trabalhador disponha de condições para a exercer, sem necessidade de 
acordo das partes.
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2 — O trabalhador em regime de teletrabalho tem os mesmos direitos e deveres dos demais 
trabalhadores, sem redução de retribuição, nos termos previstos no Código do Trabalho ou em 
instrumento de regulamentação coletiva aplicável, nomeadamente no que se refere a limites do 
período normal de trabalho e outras condições de trabalho, segurança e saúde no trabalho e re-
paração de danos emergentes de acidente de trabalho ou doença profissional, mantendo ainda o 
direito a receber o subsídio de refeição que já lhe fosse devido.

3 — O empregador deve disponibilizar os equipamentos de trabalho e de comunicação ne-
cessários à prestação de trabalho em regime de teletrabalho.

4 — Quando tal disponibilização não seja possível e o trabalhador assim o consinta, o teletra-
balho pode ser realizado através dos meios que o trabalhador detenha, competindo ao empregador 
a devida programação e adaptação às necessidades inerentes à prestação do teletrabalho.

5 — A empresa utilizadora ou beneficiária final dos serviços prestados é responsável por assegu-
rar o cumprimento do disposto nos números anteriores, com as necessárias adaptações, aos traba-
lhadores temporários e prestadores de serviços que estejam a prestar atividade para essas entidades.

6 — O disposto nos números anteriores não é aplicável aos trabalhadores de serviços essen-
ciais abrangidos pelo artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, 
bem como aos integrados nos estabelecimentos a que alude o n.º 4 do artigo 2.º do Decreto -Lei 
n.º 79 -A/2020, de 1 outubro, na sua redação atual, relativamente aos quais o teletrabalho não é obrigatório.

7 — Para efeitos do presente artigo, considera -se que as funções não são compatíveis com 
a atividade desempenhada, designadamente, nos seguintes casos:

a) Dos trabalhadores que prestam atendimento presencial, nos termos do artigo 35.º;
b) Dos trabalhadores diretamente envolvidos na Presidência Portuguesa do Conselho da 

União Europeia;
c) Dos trabalhadores relativamente aos quais assim seja determinado pelos membros do Go-

verno responsáveis pelos respetivos serviços, ao abrigo do respetivo poder de direção.

8 — Sempre que não seja possível a adoção do regime de teletrabalho, independentemente 
do número de trabalhadores, o empregador deve organizar de forma desfasada as horas de en-
trada e saída dos locais de trabalho, bem como adotar as medidas técnicas e organizacionais que 
garantam o distanciamento físico e a proteção dos trabalhadores, aplicando -se, com as necessárias 
adaptações, o disposto nos artigos 3.º e 4.º do Decreto -Lei n.º 79 -A/2020, de 1 outubro, na sua 
redação atual.

Artigo 7.º

Uso de máscaras ou viseiras

1 — É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência em locais 
de trabalho que mantenham a respetiva atividade nos termos do presente decreto sempre que o 
distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável.

2 — A obrigação prevista no número anterior não é aplicável aos trabalhadores quando estejam 
a prestar o seu trabalho em gabinete, sala ou equivalente que não tenha outros ocupantes ou quando 
sejam utilizadas barreiras físicas impermeáveis de separação e proteção entre trabalhadores.

3 — Às situações previstas no presente artigo é aplicável, com as necessárias adaptações, o 
disposto no artigo 13.º -B do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.

Artigo 8.º

Controlo de temperatura corporal

1 — Nos casos em que se mantenha a respetiva atividade nos termos do presente decreto, 
podem ser realizadas medições de temperatura corporal por meios não invasivos, no controlo de 
acesso ao local de trabalho, a serviços ou instituições públicas, a estabelecimentos educativos, 
de ensino e de formação profissional, a espaços comerciais, culturais ou desportivos, a meios de 
transporte, a estabelecimentos de saúde, a estabelecimentos prisionais ou a centros educativos, 
bem como em estruturas residenciais.
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2 — Podem igualmente ser sujeitos a medições de temperatura corporal as pessoas a que 
se refere o artigo seguinte.

3 — O disposto nos números anteriores não prejudica o direito à proteção individual de dados, 
sendo expressamente proibido o registo da temperatura corporal associado à identidade da pessoa, 
salvo com expressa autorização da mesma.

4 — As medições podem ser realizadas por trabalhador ao serviço da entidade responsável 
pelo local ou estabelecimento, sempre através de equipamento adequado a este efeito, que não 
pode conter qualquer memória ou realizar registos das medições efetuadas, não sendo admissível 
qualquer contacto físico com a pessoa visada.

5 — O trabalhador referido no número anterior fica sujeito a sigilo profissional.
6 — O acesso aos locais mencionados no n.º 1 pode ser impedido sempre que a pessoa:

a) Recuse a medição de temperatura corporal;
b) Apresente um resultado superior à normal temperatura corporal, considerando -se como 

tal uma temperatura corporal igual ou superior a 38 ºC, tal como definida pela Direção -Geral da 
Saúde (DGS).

7 — Nos casos em que o disposto na alínea b) do número anterior determine a impossibilidade 
de acesso de um trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera -se a falta justificada.

Artigo 9.º

Realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2

1 — Podem ser sujeitos à realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2:

a) Os trabalhadores, utentes e visitantes de estabelecimentos de prestação de cuidados de 
saúde;

b) Os trabalhadores, estudantes e visitantes dos estabelecimentos de educação, de ensino e 
formação profissional e das instituições de ensino superior;

c) Os trabalhadores, utentes, profissionais de comunidades terapêuticas e comunidades de 
inserção social, bem como dos centros de acolhimento temporário e centros de alojamento de 
emergência, e, quando aplicável, visitantes de estruturas residenciais para idosos, unidades de 
cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e de outras 
estruturas e respostas dedicadas a pessoas idosas, a crianças, jovens e pessoas com deficiência, 
bem como a requerentes e beneficiários de proteção internacional e a acolhimento de vítimas de 
violência doméstica e de tráfico de seres humanos;

d) No âmbito dos serviços prisionais e dos centros educativos:

i) Os reclusos nos estabelecimentos prisionais e os jovens internados em centros educativos;
ii) Quem pretenda visitar as pessoas referidas na alínea anterior;
iii) Os trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional e os demais trabalhadores da Direção -Geral 

de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), no exercício das suas funções e por causa delas, 
para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho;

iv) Os trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional, sempre que, no exercício das suas fun-
ções e por causa delas, acedam a outros locais ou neles permaneçam a propósito do transporte e 
guarda de reclusos, designadamente em unidades de saúde e tribunais;

v) Os prestadores de serviços e utentes de instalações afetas à atividade da DGRSP, sempre 
que nelas pretendam entrar ou permanecer;

e) Quem pretenda entrar ou sair do território continental ou das Regiões Autónomas por via 
aérea ou marítima;

f) Quem pretenda aceder a locais determinados para este efeito pela DGS.

2 — A realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2 referidos no número anterior é 
determinada pelo responsável máximo do respetivo estabelecimento ou serviço, salvo no caso 
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da alínea d), em que o é por despacho do diretor -geral de Reinserção e Serviços Prisionais, nos 
termos determinados por orientação da DGS.

3 — Nos casos em que o resultado dos testes efetuados ao abrigo dos números anteriores 
impossibilite o acesso de um trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera -se a falta jus-
tificada.

Artigo 10.º

Suspensão excecional da cessação de contratos de trabalho

1 — Durante o período de vigência do estado de emergência suspende -se, temporária e exce-
cionalmente, e por necessidades imperiosas de serviço, a possibilidade de fazer cessar os contratos 
de trabalho de profissionais de saúde vinculados aos serviços e estabelecimentos integrados no 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), independentemente da natureza jurídica do vínculo, quer por 
iniciativa do empregador, quer por iniciativa do trabalhador.

2 — O disposto no número anterior aplica -se à cessação de contratos individuais de trabalho, 
por revogação ou denúncia, e à cessação de contratos de trabalho em funções públicas mediante 
extinção por acordo, denúncia ou exoneração, a pedido do trabalhador.

Artigo 11.º

Reforço de recursos humanos na área da saúde

1 — Os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do SNS podem, excecionalmente, 
proceder à contratação a termo resolutivo, até ao limite de um ano, de titulares de graus acadé-
micos conferidos por instituição de ensino superior estrangeira na área da medicina quando estes 
comprovem ter sido já aprovados no exame escrito do processo de reconhecimento específico ao 
ciclo de estudos integrado do mestrado em Medicina.

2 — Os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde referidos no número anterior 
podem, excecionalmente, proceder à contratação a termo resolutivo, até ao limite de um ano, de 
titulares de graus académicos conferidos por instituição de ensino superior estrangeira na área da 
enfermagem, de nível idêntico aos dos graus de licenciado conferidos pelas instituições de ensino 
superior portuguesas, quando estes comprovem uma das seguintes condições:

a) Ter concluído um ciclo de estudos com, pelo menos, 3600 horas de ensino, das quais 
1800 horas em ensino clínico;

b) Deter mais que cinco anos de experiência profissional na área clínica.

3 — O exercício de funções profissionais em Portugal após a cessação dos contratos refe-
ridos nos números anteriores carece da inscrição na ordem profissional competente, nos termos 
previstos nos respetivos estatutos.

4 — Aos estudantes inscritos em ciclos de estudo da área da enfermagem à data de entrada em 
vigor do presente decreto que sejam já titulares de grau académico estrangeiro pode ser creditada 
a totalidade da formação e da experiência profissional devidamente comprovada, sem necessidade 
de observação dos limites definidos no artigo 45.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na 
sua redação atual.

5 — As contratações efetuadas ao abrigo do presente artigo observam os demais termos 
legalmente aplicáveis em matéria de contratação de profissionais de saúde.

Artigo 12.º

Medidas excecionais no domínio da saúde pública

1 — O membro do Governo responsável pela área da saúde, com faculdade de delegação, 
determina:

a) As medidas de exceção aplicáveis à atividade assistencial realizada pelos serviços e esta-
belecimentos integrados no SNS;
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b) As medidas excecionais de utilização, pelos serviços e estabelecimentos integrados no 
SNS, dos serviços prestadores de cuidados de saúde dos setores privado e social, em matéria de 
prestação de cuidados de saúde;

c) As medidas necessárias e a prática dos atos que, no âmbito específico da sua ação, sejam 
adequados e indispensáveis para garantir as condições de normalidade na produção, transporte, 
distribuição e abastecimento de bens e serviços essenciais à atividade do setor da saúde.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o membro do Governo responsável pela 
área da saúde, em articulação com o membro do Governo responsável pela área da economia, com 
faculdade de delegação, determina as medidas de exceção necessárias, no contexto da situação 
de emergência causada pela situação epidemiológica do vírus SARS -CoV -2, bem como para o 
tratamento da doença COVID -19, relativamente a:

a) Circuitos do medicamento e dos dispositivos médicos, bem como de outros produtos de 
saúde, biocidas, soluções desinfetantes, álcool e equipamentos de proteção individual, designa-
damente no âmbito do fabrico, distribuição, comercialização, importação, aquisição, dispensa e 
prescrição, tendentes a assegurar e viabilizar o abastecimento, a disponibilidade e o acesso dos 
produtos necessários às unidades de saúde, aos doentes e demais utentes;

b) Acesso a medicamentos, designadamente os experimentais, utilizados no âmbito da pan-
demia e da continuidade dos ensaios clínicos.

3 — As determinações referidas nos números anteriores são estabelecidas preferencialmente 
por acordo ou, na falta deste, unilateralmente mediante justa compensação, nos termos do Decreto-
-Lei n.º 637/74, de 20 de novembro, na sua redação atual.

Artigo 13.º

Reforço da capacidade de rastreio

1 — Com vista ao reforço da capacidade de rastreio das autoridades e serviços de saúde 
pública pode ser determinada a mobilização de recursos humanos para realização de inquéritos 
epidemiológicos, para rastreio de contactos de doentes com COVID -19 e seguimento de pessoas 
em vigilância ativa.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, a realização de inquéritos epidemiológicos, 
o rastreio de contactos de doentes com COVID -19 e o seguimento de pessoas em vigilância ativa 
podem ser realizados por quem não seja profissional de saúde.

3 — Os recursos humanos a que se refere o n.º 1 podem ser trabalhadores de entidades 
públicas da administração direta e indireta do Estado e das autarquias locais, privadas, do setor 
social ou cooperativo, independentemente do vínculo profissional ou conteúdo funcional, que se 
encontrem em isolamento profilático, estejam na situação prevista no artigo 25.º -A do Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, ou que sejam pessoal das forças e serviços 
de segurança, dos agentes de proteção civil ou docentes com ausência de componente letiva.

4 — Para efeitos dos números anteriores, a afetação de trabalhadores às funções referidas 
nos números anteriores deve ter em conta a respetiva formação e conteúdo funcional, sendo a 
mobilização e coordenação de pessoas operacionalizada mediante despacho dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas da Administração Pública, do trabalho, da solidariedade social, 
da saúde e da área setorial a que o trabalhador se encontre afeto, quando aplicável.

5 — Durante o período em que se mantenha a mobilização dos trabalhadores e desde que 
se encontrem garantidas condições de trabalho que especialmente assegurem a proteção da sua 
saúde, pode ser imposto o exercício de funções em local e horário diferentes dos habituais.

6 — O disposto no número anterior, na parte em que se refere ao local de trabalho, não se 
aplica aos trabalhadores que se encontrem em isolamento profilático.

7 — Os trabalhadores que sejam mobilizados ao abrigo do disposto no presente artigo mantêm 
todos os direitos inerentes ao lugar de origem e não podem ser prejudicados no desenvolvimento 
da sua carreira.
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Artigo 14.º

Participação das Forças Armadas em inquéritos epidemiológicos
e rastreio de contactos de doentes

As Forças Armadas participam na realização de inquéritos epidemiológicos e rastreio de con-
tactos de doentes com COVID -19, sendo esta participação coordenada pelo respetivo comando.

Artigo 15.º

Tratamento de dados pessoais

1 — No âmbito das operações previstas nos artigos 13.º e 14.º, de inquéritos epidemiológicos, 
rastreio de contactos de doentes com COVID -19 e seguimento de pessoas em vigilância ativa, 
pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais, em particular de dados relativos à saúde, por 
motivos de interesse público no domínio da saúde pública, independentemente de consentimento 
por parte dos respetivos titulares.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, os dados relativos à saúde podem ser ace-
didos e tratados por:

a) Profissionais de saúde;
b) Estudantes de Medicina ou Enfermagem;
c) Quaisquer profissionais que tenham sido mobilizados para o reforço da capacidade de 

rastreio nos termos do artigo 13.º;
d) Quaisquer elementos das Forças Armadas que tenham sido mobilizados para o reforço da 

capacidade de rastreio nos termos do artigo 14.º

3 — As pessoas referidas nos números anteriores que acedam ou tratem dados pessoais no 
âmbito do presente artigo ficam sujeitas a um dever de sigilo ou confidencialidade.

4 — As entidades responsáveis pelos sistemas ou serviços no âmbito dos quais sejam acedidos, 
geridos ou tratados dados pessoais ao abrigo do presente artigo devem assegurar a implementação 
de medidas adequadas que salvaguardem o cumprimento dos deveres de sigilo ou de confiden-
cialidade a que se refere o número anterior, devendo igualmente implementar medidas técnicas 
de segurança em matéria de permissões de acesso aos dados pessoais, autenticação prévia de 
quem acede aos mesmos e registo eletrónico dos acessos e dos dados acedidos.

SECÇÃO II

Medidas aplicáveis a atividades, estabelecimentos, serviços, empresas ou equiparados

Artigo 16.º

Encerramento de instalações e estabelecimentos

São encerradas as instalações e estabelecimentos referidos no anexo I do presente decreto 
e do qual faz parte integrante, sem prejuízo do disposto no artigo 22.º

Artigo 17.º

Suspensão de atividades de instalações e estabelecimentos

1 — São suspensas as atividades de comércio a retalho e de prestação de serviços em esta-
belecimentos abertos ao público, ou de modo itinerante, com exceção daquelas que disponibilizem 
bens de primeira necessidade ou outros bens considerados essenciais ou que prestem serviços 
de primeira necessidade ou outros serviços considerados essenciais na presente conjuntura, as 
quais estão elencadas no anexo II do presente decreto e do qual faz parte integrante, sem prejuízo 
do disposto no artigo 22.º
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2 — A suspensão determinada nos termos do número anterior não se aplica:

a) Aos estabelecimentos de comércio por grosso;
b) Aos estabelecimentos que pretendam manter a respetiva atividade exclusivamente para 

efeitos de entrega ao domicílio ou disponibilização dos bens à porta do estabelecimento, ao pos-
tigo ou através de serviço de recolha de produtos adquiridos previamente através de meios de 
comunicação à distância (click and collect), desde que disponham de uma entrada autónoma e 
independente pelo exterior.

3 — Nos casos previstos na alínea b) do número anterior, é interdito o acesso ao interior do 
estabelecimento pelo público.

4 — O disposto na alínea b) do n.º 2 e no número seguinte não prejudicam a aplicação do 
disposto no artigo 24.º, o qual constitui norma especial.

5 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as atividades de comércio a retalho não 
alimentar e de prestação de serviços em estabelecimentos em funcionamento nos termos do dis-
posto no n.º 1 encerram às 21:00 h durante os dias úteis e às 13:00 h aos sábados, domingos e 
feriados.

6 — As atividades de comércio de retalho alimentar encerram às 21:00 h durante os dias úteis 
e às 19:00 h aos sábados, domingos e feriados.

7 — O disposto no n.º 5 não é aplicável:

a) Aos estabelecimentos onde se prestem serviços médicos ou outros serviços de saúde, 
designadamente hospitais, consultórios e clínicas, clínicas dentárias e centros de atendimento 
médico -veterinário com urgência, e serviços de apoio social, bem como aos serviços de suporte 
integrados nestes locais;

b) Às farmácias e estabelecimentos de vendas de medicamentos não sujeitos a receita médica;
c) Aos estabelecimentos turísticos e aos estabelecimentos de alojamento local, bem como aos 

estabelecimentos que garantam alojamento estudantil;
d) Aos estabelecimentos que prestem atividades funerárias e conexas;
e) Às atividades de prestação de serviços, designadamente áreas de serviço e postos de 

abastecimento de combustíveis, que integrem autoestradas;
f) Aos postos de abastecimento de combustíveis não abrangidos pela alínea anterior, bem 

como aos postos de carregamento de veículos elétricos, exclusivamente na parte respeitante à 
venda ao público de combustíveis e abastecimento ou carregamento de veículos no âmbito das 
deslocações admitidas nos termos do presente decreto;

g) Aos estabelecimentos de prestação de serviços de aluguer de veículos de mercadorias sem 
condutor (rent -a -cargo) e de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent -a -car);

h) Aos estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território continental, 
após o controlo de segurança dos passageiros.

Artigo 18.º

Proibição de publicidade de práticas comerciais com redução de preço

É proibida a publicidade, a atividade publicitária ou a adoção de qualquer outra forma de co-
municação comercial, designadamente em serviços da sociedade da informação, que possam ter 
como resultado o aumento do fluxo de pessoas a frequentar estabelecimentos que, nos termos do 
presente decreto, estejam abertos ao público, designadamente através da divulgação de saldos, 
promoções ou liquidações.

Artigo 19.º

Vendedores itinerantes

1 — É permitido o exercício de atividade por vendedores itinerantes, para disponibilização 
de bens de primeira necessidade ou de outros bens considerados essenciais na presente conjun-
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tura, nas localidades onde essa atividade seja necessária para garantir o acesso a tais bens pela 
população.

2 — A identificação das localidades onde a venda itinerante seja essencial para garantir o 
acesso a bens essenciais pela população é definida por decisão do município, após parecer favo-
rável da autoridade de saúde de nível local territorialmente competente, sendo obrigatoriamente 
publicada no respetivo sítio na Internet.

Artigo 20.º

Feiras e mercados

1 — É permitido o funcionamento de feiras e mercados, nos casos de venda de produtos ali-
mentares e mediante autorização do presidente da câmara municipal territorialmente competente, 
de acordo com as regras fixadas nos números seguintes.

2 — Para cada recinto de feira ou mercado deve existir um plano de contingência para a  doença 
COVID -19, elaborado pelo município competente ou aprovado pelo mesmo, no caso de feiras e 
mercados sob exploração de entidades privadas.

3 — O plano de contingência deve ser disponibilizado no sítio do município na Internet.
4 — 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.

5 — O plano de contingência referido nos números anteriores 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 concen-
tração excessiva quer no seu interior quer à entrada dos mesmos;

ii) Às regras aplicáveis à exposição dos bens, preferencialmente e sempre que possível, me-
diante 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 recolha e tratamento dos resíduos.

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 para a monitorização do cumprimento dos 
procedimentos contidos nos planos de contingência.
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Artigo 21.º

Exercício de atividade de comércio a retalho em estabelecimentos de comércio por grosso

1 — É permitido aos titulares da exploração de estabelecimentos de comércio por grosso de 
distribuição alimentar, durante o período de vigência do presente decreto, vender os seus produtos 
diretamente ao público, exercendo cumulativamente a atividade de comércio a retalho.

2 — Os titulares da exploração de estabelecimentos de comércio por grosso de distribuição 
alimentar que pretendam exercer atividade de comércio a retalho nos termos do número anterior 
estão obrigados ao cumprimento das regras de acesso, de ocupação, de segurança, de higiene e 
das regras de atendimento prioritário previstas no artigo 23.º

3 — Os bens destinados à venda a retalho devem exibir o respetivo preço de venda ao público, 
assegurando -se a sua disponibilização para aquisição sob forma unitária.

4 — Os titulares da exploração de estabelecimentos de comércio por grosso de distribuição 
alimentar nos quais se realizem vendas a retalho devem adotar, se necessário, medidas para 
acautelar que as quantidades disponibilizadas a cada consumidor são adequadas e dissuasoras 
de situações de açambarcamento.

Artigo 22.º

Autorizações ou suspensões em casos especiais

O membro do Governo responsável pela área da economia pode, com faculdade de delega-
ção, mediante despacho:

a) Permitir a abertura de algumas instalações ou estabelecimentos referidos no anexo I do 
presente decreto ou o exercício de outras atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços que venham a revelar -se essenciais com o evoluir da conjuntura;

b) Impor o exercício de algumas das atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços, caso venha a revelar -se essencial para assegurar o regular abastecimento de bens es-
senciais à população;

c) Limitar ou suspender o exercício de atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços, caso o respetivo exercício venha a manifestar -se dispensável ou indesejável no âmbito 
do combate ao contágio e propagação do vírus.

Artigo 23.º

Disposições gerais aplicáveis a estabelecimentos ou locais abertos ao público

1 — Nos estabelecimentos que mantenham a respetiva atividade nos termos do presente de-
creto devem ser observadas as seguintes regras de ocupação, permanência e distanciamento físico:

a) A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar regra de ocupação máxima 
indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área, com exceção dos estabelecimentos de 
prestação de serviços;

b) A adoção de medidas que assegurem uma distância mínima de 2 m entre as pessoas, salvo 
disposição especial ou orientação da DGS em sentido distinto;

c) A garantia de que as pessoas permanecem dentro do espaço apenas pelo tempo estrita-
mente necessário;

d) A proibição de situações de espera para atendimento no interior dos estabelecimentos de 
prestação de serviços, devendo os operadores económicos recorrer, preferencialmente, a meca-
nismos de marcação prévia;

e) A definição, sempre que possível, de circuitos específicos de entrada e saída nos estabe-
lecimentos e instalações, utilizando portas separadas;

f) A observância de outras regras definidas pela DGS;
g) O incentivo à adoção de códigos de conduta aprovados para determinados setores de ati-

vidade ou estabelecimentos, desde que não contrariem o disposto no presente decreto.
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2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior:

a) Entende -se por «área» a área destinada ao público, incluindo as áreas de uso coletivo ou 
de circulação, à exceção das zonas reservadas a parqueamento de veículos;

b) Os limites previstos de ocupação máxima por pessoa não incluem os funcionários e pres-
tadores de serviços que se encontrem a exercer funções nos espaços em causa.

3 — Os gestores, os gerentes ou os proprietários de espaços e estabelecimentos devem 
envidar todos os esforços no sentido de:

a) Efetuar uma gestão equilibrada dos acessos de público, em cumprimento do disposto nos 
números anteriores;

b) Monitorizar as recusas de acesso de público, por forma a evitar a concentração de pessoas 
à entrada dos espaços ou estabelecimentos.

4 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os estabelecimentos que mantenham 
a respetiva atividade nos termos do presente decreto devem observar as seguintes regras de 
higiene:

a) A prestação do serviço e o transporte de produtos devem ser efetuados com observância 
das regras de higiene definidas pela DGS;

b) Os operadores económicos devem promover a limpeza e desinfeção diárias e periódicas 
dos espaços, equipamentos, objetos e superfícies com os quais haja um contacto intenso;

c) Os operadores económicos devem promover a limpeza e desinfeção, antes e após cada 
utilização ou interação pelo cliente, dos terminais de pagamento automático (TPA), equipamentos, 
objetos, superfícies, produtos e utensílios de contacto direto com os clientes;

d) Os operadores económicos devem promover a contenção, tanto quanto possível, pelos 
trabalhadores ou pelos clientes, do toque em produtos ou equipamentos bem como em artigos 
não embalados, os quais devem preferencialmente ser manuseados e dispensados pelos traba-
lhadores;

e) Em caso de trocas, devoluções ou retoma de produtos usados, os operadores devem, sempre 
que possível, assegurar a sua limpeza e desinfeção antes de voltarem a ser disponibilizados para 
venda, a menos que tal não seja possível ou comprometa a qualidade dos produtos;

f) Outras regras definidas em códigos de conduta aprovados para determinados setores de 
atividade ou estabelecimentos, desde que não contrariem o disposto no presente decreto.

5 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os estabelecimentos de comércio 
a retalho ou de prestação de serviços devem procurar assegurar a disponibilização de soluções 
desinfetantes cutâneas, para os trabalhadores e clientes, junto de todas as entradas e saídas dos 
estabelecimentos, assim como no seu interior, em localizações adequadas para desinfeção de 
acordo com a organização de cada espaço.

6 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem atender 
com prioridade os profissionais de saúde, os elementos das forças e serviços de segurança e dos 
órgãos de polícia criminal, de proteção e socorro, o pessoal das Forças Armadas e de prestação 
de serviços de apoio social, sem prejuízo da aplicação do disposto no Decreto -Lei n.º 58/2016, de 
29 de agosto, na sua redação atual.

7 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem informar 
os clientes, de forma clara e visível, relativamente às regras de ocupação máxima, funcionamento, 
acesso, prioridade, atendimento, higiene, segurança e outras relevantes aplicáveis a cada esta-
belecimento.

8 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços podem encerrar 
em determinados períodos do dia para assegurar operações de limpeza e desinfeção dos funcio-
nários, dos produtos ou do espaço.
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Artigo 24.º

Restauração e similares

1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, os estabelecimentos de restauração 
e similares, independentemente da área de venda ou prestação de serviços, funcionam exclusiva-
mente para efeitos de atividade de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento através 
de entrega ao domicílio, diretamente ou através de intermediário, bem como para disponibilização 
de refeições ou produtos embalados à porta do estabelecimento ou ao postigo (take -away).

2 — No âmbito da disponibilização de refeições, produtos embalados ou bebidas à porta do 
estabelecimento ou ao postigo (take -away), é proibido o consumo de refeições, produtos ou bebidas 
à porta do estabelecimento ou nas suas imediações.

3 — Os restaurantes situados em conjuntos comerciais funcionam exclusivamente para efei-
tos de atividade de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento através de entrega ao 
domicílio, diretamente ou através de intermediário, sendo proibida a disponibilização de refeições 
ou produtos à porta do estabelecimento ou ao postigo (take -away).

4 — Os estabelecimentos de restauração e similares que pretendam manter a respetiva ativi-
dade, total ou parcialmente, para efeitos de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento 
ou entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário, estão dispensados de licença para 
confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio e podem deter-
minar aos seus trabalhadores, desde que com o seu consentimento, a participação nas respetivas 
atividades, ainda que as mesmas não integrem o objeto dos respetivos contratos de trabalho.

Artigo 25.º

Bares e outros estabelecimentos de bebidas

Permanecem encerrados, por via do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua re-
dação atual, os bares, outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e os estabelecimentos 
de bebidas com espaço de dança.

Artigo 26.º

Venda e consumo de bebidas alcoólicas

1 — É proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou em postos de abasteci-
mento de combustíveis e, a partir das 20:00 h e até às 06:00 h, nos estabelecimentos de comércio 
a retalho, incluindo supermercados e hipermercados.

2 — Nas entregas ao domicílio, diretamente ou através de intermediário, bem como na mo-
dalidade de venda através da disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta do 
estabelecimento ou ao postigo (take -away), não é permitido fornecer bebidas alcoólicas a partir 
das 20:00 h e até às 06:00 h.

3 — É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público 
e vias públicas.

Artigo 27.º

Taxas e comissões cobradas pelas plataformas intermediárias no setor da restauração e similares

1 — Durante o período de vigência do presente decreto, as plataformas intermediárias na 
venda de bens ou na prestação de serviços de restauração e similares estão impedidas de cobrar, 
aos operadores económicos, taxas de serviço e comissões que, globalmente consideradas, para 
cada transação comercial, excedam 20 % do valor de venda ao público do bem ou serviço.

2 — Durante o período de vigência do presente decreto, as plataformas intermediárias na venda 
de bens ou na prestação de serviços de restauração e similares estão igualmente impedidas de:

a) Aumentar o valor de outras taxas ou comissões cobradas aos operadores económicos 
estabelecidas até à data de aprovação do presente decreto;
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b) Cobrar, aos consumidores, taxas de entrega superiores às cobradas antes da data de 
aprovação do presente decreto;

c) Pagar aos prestadores de serviços que com as mesmas colaboram valores de retribuição 
do serviço prestado inferiores aos praticados antes da data de aprovação do presente decreto;

d) Conceder aos prestadores de serviços que com as mesmas colaboram menos direitos do 
que aqueles que lhes eram concedidos antes da data de aprovação do presente decreto.

Artigo 28.º

Estabelecimentos de comércio a retalho que comercializam vários tipos de bens

1 — O membro do Governo responsável pela área da economia pode, mediante despacho, 
determinar que os estabelecimentos de comércio a retalho que comercializem mais do que um tipo 
de bem e cuja atividade seja permitida no âmbito do presente decreto não possam comercializar 
bens tipicamente comercializados nos estabelecimentos de comércio a retalho encerrados ou com 
a atividade suspensa nos termos do presente decreto.

2 — Na hipótese prevista no número anterior, o despacho deve identificar quais os bens ou 
categorias de bens que estão abrangidos pela limitação de comercialização.

Artigo 29.º

Regime de preços máximos no gás de petróleo liquefeito engarrafado

1 — É estabelecido um regime de preços máximos para o gás de petróleo liquefeito (GPL) 
engarrafado, em taras standard em aço, nas tipologias T3 e T5, conforme estabelecido no artigo 8.º 
do Decreto -Lei n.º 5/2018, de 2 de fevereiro.

2 — O preço regulado do GPL, nas tipologias indicadas no número anterior, para cada mês, 
é determinado em €/kg, de acordo com a seguinte fórmula:

(Pr
C
 +

 
Pr

F 
+ Pr

D+A
 + Pr

Res.
 + Pr

E
 + spread + ISP) × (1 + IVA)

na qual:

Pr
C
 — Preço do GPL butano ou GPL propano, considerando o preço CIF ARA em USD/ton, 

posteriormente convertido para €/kg, verificado no mês M -1;
Pr

F
 — Custo adicional do transporte marítimo do GPL para Lisboa em USD/ton, considerando 

navios de 1800 t, posteriormente convertido para €/kg, verificado no mês M -1;
Pr

D+A
 — Custos com operações logísticas de receção de petróleo bruto ou produtos derivados 

de petróleo (€/ton) e respetiva armazenagem (€/ton) durante 15 dias consecutivos, convertidos 
para €/kg;

Pr
Res.

 — Custos para a parte das reservas de segurança constituída e controlada diretamente 
pela entidade central de armazenagem, sendo apresentado em €/kg;

Pr
E
 — Custo com o enchimento de garrafas (€/t), aplicado ao GPL butano e GPL propano;

ISP — Impostos sobre todos os produtos petrolíferos e energéticos, se forem consumidos ou 
vendidos para uso carburante ou combustível, apresentado em €/kg;

IVA — Imposto sobre o valor acrescentado, apresentado em percentagem.

Os valores de spread aplicáveis são os que constam na tabela seguinte, para o GPL butano 
e GPL propano, para as tipologias T3 e T5: 

Tipologia
Tipo de gás

GPL butano (€/kg) GPL propano (€/kg)

T3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,925 1,201
T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NA 1,021
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 3 — O preço regulado para o mês M é determinado no primeiro dia do mês e aplica -se a partir 
do terceiro dia útil do mês M até ao segundo dia útil do mês M+1.

4 — Em caso de alteração relevante da cotação internacional, identificada pela Entidade Regu-
ladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o membro do Governo responsável pela área da energia 
pode, mediante despacho, determinar novos preços regulados a aplicar aos dias remanescentes 
do mês em curso.

5 — Os termos do preço regulado estabelecidos no n.º 2 são publicados diariamente no sítio 
na Internet da ERSE.

6 — O preço regulado do GPL é calculado pela ERSE e publicado no seu sítio na Internet.
7 — No decurso do mês de janeiro de 2021 aplicam -se os seguintes preços após impostos:

a) GPL butano, na tipologia T3: 1,836 €/kg;
b) GPL propano, na tipologia T3: 2,171 €/kg;
c) GPL propano, na tipologia T5: 1,950 €/kg.

8 — Aos preços máximos das garrafas de GPL definidos no número anterior apenas podem 
acrescer custos com o serviço de entrega, os quais se aplicam às situações em que as garrafas 
são adquiridas por via telefónica ou por via eletrónica, disponibilizadas em local diferente do ponto 
de venda.

9 — O preço do serviço de entrega referido no número anterior deve ser aderente aos custos 
incorridos pelo comercializador com a prestação desse serviço.

10 — No âmbito do dever de prestação de informação dos comercializadores de GPL, os con-
sumidores devem ser informados do preço das garrafas de GPL, bem como do serviço de entrega, 
sempre que aplicável, previamente ao ato de entrega.

11 — Os postos de abastecimento de combustível e os demais pontos de venda de garrafas 
de GPL com atendimento ao público devem garantir o contínuo fornecimento de garrafas de GPL, 
designadamente das tipologias sujeitas ao preço fixado no âmbito deste regime.

12 — O cumprimento das disposições estabelecidas no presente artigo está sujeito à fiscali-
zação da Entidade Nacional para o Setor Energético, E. P. E., das forças e serviços de segurança 
e da polícia municipal, da Autoridade da Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e das demais 
entidades com competências nesta matéria.

13 — O preço regulado para o mês de janeiro de 2021 é aplicável no terceiro dia após a en-
trada em vigor do presente decreto.

Artigo 30.º

Veículos particulares com lotação superior a cinco lugares

Os veículos particulares com lotação superior a cinco lugares apenas podem circular, no 
âmbito das deslocações autorizadas ao abrigo do n.º 3 do artigo 4.º, salvo se todos os ocupantes 
integrarem o mesmo agregado familiar, com dois terços da sua capacidade, devendo os ocupantes 
usar máscara ou viseira, com as exceções previstas no artigo 13.º -B do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, 
de 13 de março, na sua redação atual.

Artigo 31.º

Funerais

1 — A realização de funerais está condicionada à adoção de medidas organizacionais que 
garantam a inexistência de aglomerados de pessoas e o controlo das distâncias de segurança, 
designadamente a fixação de um limite máximo de presenças, a determinar pela autarquia local 
que exerça os poderes de gestão do respetivo cemitério.

2 — Do limite fixado nos termos do número anterior não pode resultar a impossibilidade da pre-
sença no funeral de cônjuge ou unido de facto, ascendentes, descendentes, parentes ou afins.
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Artigo 32.º

Regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos

1 — Os passageiros de voos com origem em países a definir por despacho dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa nacional, da administração 
interna, da saúde e da aviação civil têm de apresentar, no momento da partida, um comprovativo de 
realização de teste molecular por RT -PCR para despiste da infeção por SARS -CoV -2 com resultado 
negativo, realizado nas 72 horas anteriores à hora do embarque, sob pena de lhes ser recusado o 
embarque na aeronave e a entrada em território continental.

2 — Os cidadãos nacionais e os cidadãos estrangeiros com residência legal em território 
continental, bem como o pessoal diplomático colocado em Portugal que, excecionalmente, não 
sejam portadores de comprovativo de realização de teste molecular por RT -PCR para despiste da 
infeção por SARS -CoV -2 com resultado negativo nos termos do número anterior, devem realizar 
o referido teste à chegada, antes de entrar em território continental, a expensas próprias, sendo, 
para o efeito, encaminhados pelas autoridades competentes.

3 — Os testes laboratoriais referidos no número anterior são efetuados e disponibilizados pela 
ANA — Aeroportos de Portugal, S. A. (ANA, S. A.), através de profissionais de saúde habilitados 
para o efeito, podendo este serviço ser subcontratado.

4 — A ANA, S. A., deve efetuar, nos aeroportos internacionais portugueses que gere, o ras-
treio de temperatura corporal por infravermelhos a todos os passageiros que chegam a território 
continental.

5 — Os passageiros a quem, no âmbito do rastreio a que se refere o número anterior, seja 
detetada uma temperatura corporal igual ou superior a 38 ºC, tal como definida pela DGS, devem 
ser encaminhados imediatamente para um espaço adequado à repetição da medição da tempe-
ratura corporal, devendo esses passageiros, se a avaliação da situação o justificar, ser sujeitos a 
teste molecular por RT -PCR para despiste da infeção por SARS -CoV -2.

6 — O rastreio do controlo da temperatura corporal por infravermelhos e a medição da tem-
peratura corporal são da responsabilidade da ANA, S. A., devendo esta última ser efetuada por 
profissionais de saúde devidamente habilitados para o efeito, ainda que subcontratados.

7 — Os passageiros a que se refere o n.º 2, bem como aqueles a quem seja detetada uma 
temperatura corporal igual ou superior a 38 ºC e que realizem o teste molecular por RT -PCR para 
despiste da infeção por SARS -CoV -2, aguardam em local próprio no interior do aeroporto até à 
notificação do resultado.

Artigo 33.º

Suspensão de voos e confinamento obrigatório

Quando a situação epidemiológica assim o justificar, os membros do Governo responsáveis 
pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa nacional, da administração interna, da saúde e 
da aviação civil podem, mediante despacho, determinar:

a) A suspensão de voos com origem e destino em determinados países;
b) A necessidade de imposição de período de confinamento obrigatório à chegada a território 

nacional aos passageiros provenientes de determinados países.

Artigo 34.º

Reposição do controlo de pessoas nas fronteiras terrestres e fluviais

1 — É reposto o controlo de pessoas nas fronteiras internas portuguesas, terrestres e flu-
viais, nos termos do n.º 6 do artigo 6.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, na sua redação atual, e 
do artigo 28.º do Código de Fronteiras Schengen, aprovado pelo Regulamento (UE) 2016/399 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2016, na sua redação atual.
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2 — Sem prejuízo da colaboração entre forças e serviços de segurança, cabe ao Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras aplicar as presentes medidas em matéria de controlo de fronteiras e à 
Guarda Nacional Republicana efetuar a vigilância entre os postos de passagem autorizados nos 
termos do n.º 7.

3 — É proibida a circulação rodoviária nas fronteiras internas terrestres, independentemente do 
tipo de veículo, com exceção do transporte internacional de mercadorias, do transporte de trabalha-
dores transfronteiriços e da circulação de veículos de emergência e socorro e de serviço de urgência.

4 — É suspensa a circulação ferroviária entre Portugal e Espanha, exceto para efeitos de 
transporte de mercadorias.

5 — É suspenso o transporte fluvial entre Portugal e Espanha.
6 — As limitações referidas nos números anteriores não prejudicam:

a) O direito de entrada dos cidadãos nacionais e dos titulares de autorização de residência 
em Portugal;

b) O direito de saída dos cidadãos residentes noutro país.

7 — Para efeitos do presente artigo, os pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre 
são determinados mediante despacho do membro do Governo responsável pela área da adminis-
tração interna.

Artigo 35.º

Serviços públicos

1 — As lojas de cidadão permanecem encerradas, mantendo -se o atendimento presencial 
mediante marcação, na rede de balcões dos diferentes serviços públicos, bem como a prestação 
desses serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto com os cidadãos e as empresas.

2 — Pode ser determinado o funcionamento de serviços públicos considerados essenciais, em 
termos distintos do previsto no número anterior, a definir por despacho dos membros do Governo 
responsáveis pela área do serviço em causa e pela área da Administração Pública.

3 — Pode o membro do Governo responsável pela área da Administração Pública, com facul-
dade de delegação, salvo para os serviços essenciais a que se refere o artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 13 de março, determinar:

a) A definição de orientações relativas à constituição e manutenção de situações de mobilidade;
b) A definição de orientações sobre os casos em que aos trabalhadores da Administração Pú-

blica pode ser imposto o exercício de funções em local diferente do habitual, em entidade diversa 
ou em condições e horários de trabalho diferentes;

c) A articulação com as autarquias no que se refere aos serviços públicos locais, em especial 
os espaços cidadão, e ao regime de prestação de trabalho na administração local;

d) A centralização e coordenação da informação quanto ao funcionamento e comunicação dos 
serviços públicos de atendimento;

e) A difusão de informação, instrumentos de apoio e práticas inovadoras de gestão e orga-
nização do trabalho, para proporcionar suporte a atividade dos serviços e dos trabalhadores em 
novos ambientes do trabalho.

4 — O membro do Governo responsável pela área dos negócios estrangeiros adapta o disposto 
no presente artigo aos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Artigo 36.º

Atividades letivas

1 — Ficam suspensas:

a) As atividades educativas e letivas, em regime presencial, nos estabelecimentos de ensino 
públicos, particulares e cooperativos e do setor social e solidário, dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 
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e do ensino secundário, às quais é aplicável o regime não presencial estabelecido na Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 53 -D/2020, de 20 de julho;

b) As atividades de apoio social desenvolvidas em centro de atividades ocupacionais, centro 
de dia, centro de convívio, centro de atividades de tempos livres, excluindo quanto às crianças e 
aos alunos que retomem as atividades educativas e letivas, e universidades seniores;

c) As atividades letivas e não letivas presenciais das instituições de ensino superior, sem 
prejuízo das épocas de avaliação em curso.

2 — Excetuam -se do disposto na alínea a) do número anterior:

a) Sempre que necessário, sendo os mesmos assegurados, os apoios terapêuticos prestados 
nos estabelecimentos de educação especial, nas escolas e, ainda, pelos centros de recursos para a 
inclusão, bem como o acolhimento nas unidades integradas nos centros de apoio à aprendizagem, 
para os alunos para quem foram mobilizadas medidas adicionais, salvaguardando -se, no entanto, 
as orientações das autoridades de saúde;

b) A realização de provas ou exames de curricula internacionais.

3 — Sem prejuízo dos n.os 1 e 2:

a) Os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede pública de ensino e os es-
tabelecimentos particulares, cooperativos e do setor social e solidário com financiamento público 
adotam as medidas necessárias para a prestação de apoios alimentares a alunos beneficiários dos 
escalões A e B da ação social escolar;

b) Os centros de atividades ocupacionais, não obstante encerrarem, devem assegurar apoio 
alimentar aos seus utentes em situação de carência económica, e, sempre que as instituições 
 reúnam condições logísticas e de recursos humanos, devem prestar acompanhamento ocupacional 
aos utentes que tenham de permanecer na sua habitação;

c) As equipas locais de intervenção precoce retomam as respetivas atividades presenciais 
regulares, salvaguardadas todas as medidas de higiene e segurança recomendadas pela Direção-
-Geral da Saúde;

d) Os centros de apoio à vida independente devem manter -se a funcionar, garantindo a 
prestação presencial dos apoios aos beneficiários por parte dos assistentes pessoais, podendo 
as equipas técnicas, excecionalmente, realizar, com recurso a meios telemáticos, as atividades 
compatíveis com os mesmos.

4 — Ficam excecionadas do disposto no n.º 2 as respostas de lar residencial e residência 
autónoma.

Artigo 37.º

Trabalhadores de serviços essenciais

1 — É identificado em cada agrupamento de escolas um estabelecimento de ensino que pro-
mova o acolhimento dos filhos ou outros dependentes a cargo de trabalhador cuja mobilização para 
o serviço ou prontidão obste a que prestem assistência aos mesmos na sequência da suspensão 
prevista no artigo anterior, e que sejam:

a) Profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e de socorro, incluindo os bom-
beiros voluntários, e das Forças Armadas;

b) Trabalhadores dos serviços públicos essenciais;
c) Trabalhadores de instituições, equipamentos sociais ou de entidades que desenvolvam 

respostas de caráter residencial de apoio social e de saúde às pessoas idosas, às pessoas com 
deficiência, às crianças e jovens em perigo e às vítimas de violência doméstica;

d) Trabalhadores de serviços de gestão e manutenção de infraestruturas essenciais, bem 
como de outros serviços essenciais.
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2 — As instituições da área da deficiência, com resposta de centro de atividades ocupacionais, 
sem prejuízo da suspensão das atividades dos mesmos, devem garantir apoio aos responsáveis 
pelos seus utentes que sejam trabalhadores de serviços considerados essenciais, nos termos 
identificados no número anterior.

3 — São serviços essenciais, para efeitos do disposto no n.º 1, os definidos na Portaria 
n.º 25 -A/2021, de 29 de janeiro.

Artigo 38.º

Suspensão de atividades formativas

1 — Ficam igualmente suspensas as atividades formativas desenvolvidas em regime presencial 
realizadas por entidades formadoras de natureza pública, privada, cooperativa ou social.

2 — A atividade formativa presencial prevista no número anterior pode ser excecionalmente 
substituída por formação no regime a distância, sempre que estiverem reunidas condições para o 
efeito, nomeadamente quando se trate de formação profissional obrigatória requerida para o acesso 
e exercício profissionais mediante autorização da autoridade competente.

Artigo 39.º

Medidas no âmbito das estruturas residenciais e outras estruturas e respostas de acolhimento

1 — A proteção dos residentes em estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados 
continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e outras estrutu-
ras e respostas residenciais dedicadas a crianças, jovens e pessoas com deficiência, bem como 
a requerentes e beneficiários de proteção internacional e a acolhimento de vítimas de violência 
doméstica e de tráfico de seres humanos, face à sua especial vulnerabilidade, deve envolver:

a) Autovigilância de sintomas de doença pelos profissionais afetos a estas unidades, bem 
como a vigilância de sintomas dos residentes e o seu rastreio regular por forma a identificar pre-
cocemente casos suspeitos;

b) Obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas por todos os profissionais destas estruturas;
c) Realização de testes a todos os residentes caso seja detetado um caso positivo em qual-

quer contacto;
d) Colocação em prontidão de equipamento de âmbito municipal ou outro, para eventual neces-

sidade de alojamento de pessoas em isolamento profilático ou em situação de infeção confirmada 
da doença COVID -19 que, face à avaliação clínica, não determine a necessidade de internamento 
hospitalar;

e) Permissão, salvo nas estruturas e respostas dedicadas a acolhimento de vítimas de violên-
cia doméstica e de tráfico de seres humanos, da realização de visitas a utentes, com observância 
das regras definidas pela DGS, e avaliação da necessidade de suspensão das mesmas por tempo 
limitado e de acordo com a situação epidemiológica específica, em articulação com a autoridade 
de saúde local;

f) Seguimento clínico de doentes COVID -19 cuja situação clínica não exija internamento 
hospitalar por profissionais de saúde dos agrupamentos de centros de saúde da respetiva área de 
intervenção em articulação com o hospital da área de referência;

g) Operacionalização de equipas de intervenção rápida, compostas por ajudantes de ação 
direta, auxiliares de serviços gerais, enfermeiros, psicólogos e médicos com capacidade de ação 
imediata na contenção e estabilização de surtos da doença COVID -19;

h) Manutenção do acompanhamento pelas equipas multidisciplinares.

2 — Os testes de diagnóstico de SARS -CoV -2 são realizados por um profissional de saúde, 
sendo os respetivos resultados globalmente comunicados ao responsável da direção técnica da 
estrutura residencial, ficando este sujeito a sigilo profissional.

3 — Em caso de deteção de casos positivos, a entidade responsável pela análise dos resultados 
comunica a identificação dos visados diretamente ao responsável da direção técnica da estrutura 
residencial, o mais brevemente possível, de forma a prevenir contágios.
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4 — Para efeitos dos n.os 2 e 3, pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais na medida 
do estritamente indispensável.

Artigo 40.º

Atividades em contexto académico

É proibida, no âmbito académico do ensino superior, a realização de festejos, bem como de 
atividades lúdicas ou recreativas.

Artigo 41.º

Atividade física e desportiva

1 — Apenas é permitida a atividade física e o treino de desportos individuais ao ar livre, assim 
como todas as atividades de treino e competitivas profissionais e equiparadas, sem público e no 
cumprimento das orientações da DGS.

2 — Para efeitos do presente decreto, são equiparadas a atividades profissionais as atividades 
de atletas de alto rendimento, de seleções nacionais das modalidades olímpicas e paralímpicas, da 
1.ª divisão nacional ou de competição de nível competitivo correspondente de todas as modalidades 
dos escalões de seniores masculino e feminino, os que participem em campeonatos internacionais 
a atividade de acompanhantes destes atletas em desporto adaptado, bem como as respetivas 
equipas técnicas e de arbitragem.

3 — As instalações desportivas em funcionamento regem -se pelo disposto no n.º 4 do ar-
tigo 23.º, com as necessárias adaptações.

Artigo 42.º

Eventos

1 — É proibida a realização de celebrações e de outros eventos, à exceção de cerimónias 
religiosas, incluindo celebrações comunitárias.

2 — Em situações devidamente justificadas, os membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da administração interna e da saúde podem, conjuntamente, autorizar a realização de outras 
celebrações ou eventos, definindo os respetivos termos.

Artigo 43.º

Proibição de acesso a espaços públicos

Compete ao presidente da câmara municipal territorialmente competente:

a) O encerramento de todos os espaços públicos em que se verifique aglomeração de pessoas, 
designadamente passadeiras, marginais, calçadões e praias;

b) A sinalização da proibição de utilização de bancos de jardim, parques infantis e equipamentos 
públicos para a prática desportiva (fitness).

Artigo 44.º

Cuidados pessoais e estética

1 — É permitido o funcionamento de:

a) Salões de cabeleireiro, barbeiros, institutos de beleza, mediante marcação prévia;
b) Estabelecimentos ou estúdios de tatuagens e bodypiercing, mediante marcação prévia;
c) Atividade de massagens em salões de beleza.

2 — Nestes estabelecimentos devem respeitar -se as orientações definidas pela DGS.
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CAPÍTULO III

Disposições finais

Artigo 45.º

Execução a nível local

O Primeiro -Ministro procede à nomeação das autoridades que coordenam a execução da 
declaração do estado de emergência no território continental, a nível local, nos termos do n.º 4 do 
artigo 20.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua redação atual.

Artigo 46.º

Defesa nacional

O membro do Governo responsável pela área da defesa nacional assegura a articulação com 
as restantes áreas governativas para garantir, quando necessário, o empenhamento de pessoas, 
meios, bens e serviços da defesa nacional necessários ao cumprimento do disposto no presente 
decreto.

Artigo 47.º

Administração interna

O membro do Governo responsável pela área da administração interna, com faculdade de 
delegação:

a) Determina o encerramento da circulação rodoviária e ferroviária, por razões de saúde pública, 
segurança ou fluidez do tráfego ou a restrição à circulação de determinados tipos de veículos;

b) Coordena uma estrutura de monitorização do estado de emergência, composta por repre-
sentantes das áreas governativas definidos por despacho do Primeiro -Ministro e de representantes 
das forças e serviços de segurança e da ANEPC, para efeitos de acompanhamento e produção 
de informação regular sobre a situação, designadamente para efeito do cumprimento do disposto 
no n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua redação atual, sem prejuízo 
das competências próprias da secretária -geral do Sistema de Segurança Interna e do Gabinete 
Coordenador de Segurança;

c) Estabelece, conjuntamente com o membro do Governo responsável pela área da saúde, 
cercas sanitárias, mediante proposta das autoridades de saúde;

d) Estabelece medidas específicas de controlo e fiscalização do disposto no presente decreto, 
em articulação com outras áreas governativas, quando aplicável em razão da matéria.

Artigo 48.º

Proteção civil

No âmbito da proteção civil, e sem prejuízo do disposto na Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, 
na sua redação atual:

a) São acionadas as estruturas de coordenação política e institucional territorialmente com-
petentes, as quais avaliam, em função da evolução da situação, a eventual ativação dos planos de 
emergência de proteção civil do respetivo nível territorial;

b) É efetuada a avaliação permanente da situação operacional e a correspondente adequação 
do estado de alerta especial do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro;

c) É operacionalizado um dispositivo permanente de, no máximo, 500 equipas especializadas, 
existentes em todos os corpos de bombeiros voluntários, para o apoio, socorro e transporte de 
 doentes, bem como para assistir as operações no âmbito do plano de vacinação contra a COVID -19.
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Artigo 49.º

Regulamentos e atos de execução

1 — Os regulamentos e atos administrativos de execução do presente decreto são eficazes 
através de mera notificação ao destinatário, por via eletrónica ou outra, sendo dispensadas as 
demais formalidades aplicáveis, considerando -se notificados no próprio dia.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, entende -se por realizada a notificação aos 
destinatários através da publicação dos regulamentos ou atos no site das entidades competentes 
para a aprovação dos regulamentos ou a prática dos atos.

Artigo 50.º

Fiscalização

1 — Compete às forças e serviços de segurança e às polícias municipais fiscalizar o cumpri-
mento do disposto no presente decreto, mediante:

a) A sensibilização da comunidade quanto ao dever geral de recolhimento domiciliário e à 
interdição das deslocações que não sejam justificadas;

b) A emanação das ordens legítimas, nos termos do presente decreto, designadamente para 
recolhimento ao respetivo domicílio;

c) O encerramento dos estabelecimentos e a cessação das atividades previstas no anexo I 
do presente decreto;

d) A cominação e a participação por crime de desobediência, nos termos e para os efeitos da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 348.º do Código Penal, bem como do artigo 7.º da Lei n.º 44/86, de 30 de 
setembro, por violação do disposto nos artigos 4.º a 6.º, 16.º e 17.º do presente decreto, bem como 
do confinamento obrigatório por quem a ele esteja sujeito nos termos do artigo 3.º;

e) O acompanhamento e seguimento de pessoas em isolamento profilático ou em vigilância 
ativa;

f) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das 
concentrações superiores a cinco pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar ou 
resultarem de exceções previstas no presente decreto.

2 — A ASAE é competente para efeitos do disposto na alínea c) do número anterior, sendo 
igualmente competente para fiscalizar o cumprimento, pelos operadores económicos, do disposto 
no presente decreto.

3 — As juntas de freguesia colaboram no cumprimento do disposto no presente decreto, desig-
nadamente no aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública, na recomendação 
a todos os cidadãos do cumprimento da interdição das deslocações que não sejam justificadas, na 
sensibilização para o dever geral de recolhimento domiciliário e na sinalização, junto das forças e 
serviços de segurança, bem como da polícia municipal, de estabelecimentos a encerrar.

4 — As forças e serviços de segurança reportam permanentemente ao membro do Governo 
responsável pela área da administração interna o grau de cumprimento pela população do disposto 
no presente decreto, com vista a que o Governo possa avaliar a todo o tempo a situação.

Artigo 51.º

Dever geral de cooperação

Durante o período de vigência do estado de emergência os cidadãos e demais entidades têm 
o dever de colaboração, nomeadamente no cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e 
agentes responsáveis pela segurança, proteção civil e saúde pública, na pronta satisfação de soli-
citações que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização 
das medidas constantes do presente decreto.
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Artigo 52.º

Salvaguarda de medidas

O disposto no presente decreto não prejudica a existência e validade de outras medidas que já 
tenham sido adotadas no âmbito do combate à doença COVID -19, prevalecendo sobre as mesmas 
quando disponham em sentido contrário.

Artigo 53.º

Norma revogatória

São revogados:

a) O Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro;
b) O Decreto n.º 3 -B/2021, de 19 de janeiro;
c) O Decreto n.º 3 -C/2021, de 22 de janeiro;
d) O Decreto n.º 3 -D/2021, de 29 de janeiro;
e) O Decreto n.º 3 -E/2021, de 12 de fevereiro;
f) O Decreto n.º 3 -F/2021, de 26 de fevereiro.

Artigo 54.º

Entrada em vigor

O presente decreto entra em vigor às 00:00 h do dia 15 de março de 2021.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 11 de março de 2021. — O Primeiro -Ministro, 
António Luís Santos da Costa.

Assinado em 13 de março de 2021. 

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 13 de março de 2021. 

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

ANEXO I

[a que se referem o artigo 16.º, a alínea a) do artigo 22.º
e a alínea c) do n.º 1 do artigo 50.º]

1 — Atividades recreativas, de lazer e diversão:

Discotecas, bares e salões de dança ou de festa;
Circos;
Parques de diversões e parques recreativos e similares para crianças;
Parques aquáticos e jardins zoológicos, sem prejuízo do acesso dos trabalhadores para efeitos 

de cuidado dos animais;
Quaisquer locais destinados a práticas desportivas de lazer;
Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores.
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2 — Atividades culturais e artísticas:

Auditórios;
Museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos ou similares (centros interpretativos, 

grutas, etc.), nacionais, regionais e municipais, públicos ou privados, sem prejuízo do acesso dos 
trabalhadores para efeitos de conservação e segurança;

Praças, locais e instalações tauromáquicas;
Galerias de arte e salas de exposições;
Pavilhões de congressos, salas polivalentes, salas de conferências e pavilhões multiúsos.

3 — Atividades educativas e formativas:

Centros de estudo ou explicações, exceto para os níveis de ensino cuja atividade tenha retomado;
Escolas de línguas, escolas de condução e centros de exame;
Estabelecimentos de dança e de música.

4 — As seguintes instalações desportivas, salvo para a prática desportiva profissional e equi-
parada:

Campos de futebol, rugby e similares;
Pavilhões ou recintos fechados;
Pavilhões de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins e similares;
Campos de tiro;
Courts de ténis, padel e similares;
Pistas de patinagem, hóquei no gelo e similares;
Piscinas;
Ringues de boxe, artes marciais e similares;
Circuitos permanentes de motas, automóveis e similares;
Velódromos;
Hipódromos e pistas similares;
Pavilhões polidesportivos;
Ginásios e academias;
Pistas de atletismo;
Estádios;
Campos de golfe.

5 — Atividades em espaços abertos, espaços e vias públicas, ou espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas:

Pistas de ciclismo, motociclismo, automobilismo e rotas similares, salvo para a prática des-
portiva profissional e equiparada;

Provas e exibições náuticas;
Provas e exibições aeronáuticas;
Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer natureza.

6 — Espaços de jogos e apostas:

Casinos;
Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, como bingos ou similares;
Equipamentos de diversão e similares;
Salões de jogos e salões recreativos.

7 — Atividades de restauração:

Restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, nos termos dos artigos 17.º, 24.º e 26.º;
Bares e afins;
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Bares e restaurantes de hotel, salvo para entrega nos quartos dos hóspedes (room service) 
ou para disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta dos hotéis (take -away), nos 
termos dos artigos 17.º, 24.º e 26.º, com as necessárias adaptações;

Esplanadas;
Áreas de consumo de comidas e bebidas (food -courts) dos conjuntos comerciais, sem prejuízo 

do disposto no n.º 3 do artigo 24.º

8 — Termas e spas ou estabelecimentos afins.

ANEXO II

(a que se refere o n.º 1 do artigo 17.º)

1 — Mercearias, minimercados, supermercados e hipermercados.
2 — Frutarias, talhos, peixarias e padarias.
3 — Feiras e mercados, nos termos do artigo 20.º
4 — Produção e distribuição agroalimentar.
5 — Lotas.
6 — Restauração, nos termos dos artigos 17.º, 24.º e 26.º
7 — Atividades de comércio eletrónico, bem como as atividades de prestação de serviços que 

sejam prestados à distância, sem contacto com o público, ou que desenvolvam a sua atividade 
através de plataforma eletrónica.

8 — Serviços médicos ou outros serviços de saúde e apoio social.
9 — Farmácias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica.
10 — Estabelecimentos de produtos médicos e ortopédicos.
11 — Oculistas.
12 — Estabelecimentos de produtos cosméticos e de higiene.
13 — Estabelecimentos de produtos naturais e dietéticos.
14 — Serviços públicos essenciais e respetiva reparação e manutenção (água, energia elé-

trica, gás natural e gases de petróleo liquefeitos canalizados, comunicações eletrónicas, serviços 
postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais, serviços de recolha e tratamento de 
efluentes, serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos e de higiene urbana e serviço de trans-
porte de passageiros).

15 — Serviços habilitados para o fornecimento de água, a recolha e tratamento de águas re-
siduais e ou de resíduos gerados no âmbito das atividades ou nos estabelecimentos referidos no 
presente anexo e nas atividades autorizadas.

16 — Papelarias e tabacarias (jornais, tabaco).
17 — Jogos sociais.
18 — Centros de atendimento médico -veterinário.
19 — Estabelecimentos de venda de animais de companhia e de alimentos e rações.
20 — Estabelecimentos de venda de flores, plantas, sementes e fertilizantes e produtos fitos-

sanitários químicos e biológicos.
21 — Estabelecimentos de lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles.
22 — Drogarias.
23 — Lojas de ferragens e estabelecimentos de venda de material de bricolage.
24 — Postos de abastecimento de combustível e postos de carregamento de veículos elétricos.
25 — Estabelecimentos de venda de combustíveis para uso doméstico.
26 — Estabelecimentos de comércio de tratores e máquinas agrícolas e industriais, navios e 

embarcações.
27 — Estabelecimentos de comércio, manutenção e reparação de velocípedes, veículos 

automóveis e motociclos, tratores e máquinas agrícolas e industriais, navios e embarcações, bem 
como venda de peças e acessórios e serviços de reboque.

28 — Estabelecimentos de venda e reparação de eletrodomésticos, equipamento informático 
e de comunicações.
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29 — Serviços bancários, financeiros e seguros.
30 — Atividades funerárias e conexas.
31 — Serviços de manutenção e reparações ao domicílio.
32 — Serviços de segurança ou de vigilância ao domicílio.
33 — Atividades de limpeza, desinfeção, desratização e similares.
34 — Serviços de entrega ao domicílio.
35 — Máquinas de vending.
36 — Atividade por vendedores itinerantes, para disponibilização de bens de primeira neces-

sidade ou de outros bens considerados essenciais na presente conjuntura, nas localidades onde 
essa atividade, de acordo com decisão do município tomada ao abrigo do n.º 2 do artigo 19.º, seja 
necessária para garantir o acesso a bens essenciais pela população.

37 — Atividade de aluguer de veículos de mercadorias sem condutor (rent -a -cargo).
38 — Atividade de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent -a -car).
39 — Prestação de serviços de execução ou beneficiação das Redes de Faixas de Gestão 

de Combustível.
40 — Estabelecimentos de venda de material e equipamento de rega, assim como produtos 

relacionados com a vinificação, bem como material de acomodação de frutas e legumes.
41 — Estabelecimentos de venda de produtos fitofarmacêuticos e biocidas.
42 — Estabelecimentos de venda de medicamentos veterinários.
43 — Estabelecimentos onde se prestem serviços médicos ou outros serviços de saúde e apoio 

social, designadamente hospitais, consultórios e clínicas, clínicas dentárias e centros de atendimento 
médico -veterinário com urgência, bem como aos serviços de suporte integrados nestes locais.

44 — Centros de inspeção técnica de veículos, só podendo os mesmos funcionar por marcação.
45 — Hotéis, estabelecimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local, bem como 

estabelecimentos que garantam alojamento estudantil.
46 — Atividades de prestação de serviços que integrem autoestradas, designadamente áreas 

de serviço e postos de abastecimento de combustíveis.
47 — Postos de abastecimento de combustíveis não abrangidos pelo número anterior e postos 

de carregamento de veículos elétricos.
48 — Estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território continental, 

após o controlo de segurança dos passageiros.
49 — Cantinas ou refeitórios que se encontrem em regular funcionamento.
50 — Outras unidades de restauração coletiva cujos serviços de restauração sejam praticados 

ao abrigo de um contrato de execução continuada.
51 — Notários.
52 — Salões de cabeleireiro, barbeiros e institutos de beleza, mediante marcação prévia.
53 — Estabelecimentos de comércio de livros e suportes musicais.
54 — Serviços de mediação imobiliária.
55 — Atividades e estabelecimentos enunciados nos números anteriores, ainda que integrados 

em centros comerciais.

114067046 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 5/2021

de 28 de março

Sumário: Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República.

Não obstante a sua evolução positiva, a situação epidemiológica — bem como a estratégia 
gradual de levantamento das medidas prevista na Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, 
de 13 de março — justifica a renovação do estado de emergência, o que sucedeu através do De-
creto do Presidente da República n.º 31-A/2021, de 25 de março.

Considerando, por um lado, a referida estratégia de levantamento de medidas de confinamento, 
e, por outro lado, que se avizinha o período da Páscoa, a vigência do Decreto n.º 4/2021, de 13 de 
março, na sua redação atual, deve ser prorrogada até ao próximo dia 5 de abril de 2021.

Com efeito, torna-se essencial procurar manter a evolução positiva da situação epidemiológica 
de forma a ser possível manter a estratégia fixada para o levantamento das medidas de confinamento.

É igualmente fundamental que, este ano, se reduzam as movimentações geográficas e os 
encontros familiares que são típicos do período da Páscoa.

Deste modo, pelo presente decreto prorroga-se a vigência do Decreto n.º 4/2021, de 13 de 
março, na sua redação atual. No essencial, mantêm-se vigentes as regras ali previstas, concreti-
zando-se, no entanto, que a proibição de circulação para fora do concelho do domicílio se aplica, 
diariamente, até às 23:59 h do dia 5 de abril, sem prejuízo das exceções previstas no Decreto.

Fica também previsto que o membro do Governo responsável pela área da saúde determina as 
medidas estritamente indispensáveis relativas ao tratamento de dados pessoais pelos serviços de saúde e 
pelos serviços municipais ou das freguesias, no âmbito das operações necessárias à execução do plano de 
vacinação contra a COVID-19, designadamente para efeitos da concretização de contactos para vacinação.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta:

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto:

a) Regulamenta a renovação do estado de emergência efetuada pelo Decreto do Presidente 
da República n.º 31-A/2021, de 25 de março;

b) Procede à primeira alteração ao Decreto n.º 4/2021, de 13 de março.

Artigo 2.º

Prorrogação do Decreto n.º 4/2021, de 13 de março

A vigência do Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, na redação dada pelo presente decreto, é 
prorrogada até às 23:59 h do dia 5 de abril de 2021.

Artigo 3.º

Alteração ao Decreto n.º 4/2021, de 13 de março

Os artigos 5.º e 12.º do Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 5.º

[...]

É proibida a circulação para fora do concelho do domicílio no período compreendido entre as 
20:00 h de sexta-feira e as 05:00 h de segunda-feira e, diariamente, entre as 00:00 h do dia 26 de 
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março e as 23:59 h do dia 5 de abril, sem prejuízo das exceções previstas no artigo 11.º do Decreto 
n.º 9/2020, de 21 de novembro, as quais são aplicáveis com as necessárias adaptações.

Artigo 12.º

[...]

1 — [...]:

a) [...];
b) [...];
c) [...];
d) As medidas estritamente indispensáveis relativas ao tratamento de dados pessoais pelos 

serviços de saúde e pelos serviços municipais ou das freguesias, no âmbito das operações ne-
cessárias à execução do plano de vacinação contra a COVID-19, designadamente para efeitos da 
concretização de contactos para vacinação.

2 — [...].
3 — [...].»

Artigo 4.º

Entrada em vigor

O presente decreto entra em vigor às 00:00 h do dia 1 de abril de 2021.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de março de 2021. — António Luís Santos 
da Costa.

Assinado em 28 de março de 2021.

Publique-se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 28 de março de 2021.

O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa.

114108915 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 6/2021

de 3 de abril

Sumário: Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República.

O presente decreto procede à regulamentação do Decreto do Presidente da República 
n.º 31 -A/2021, de 25 de março, que veio renovar a declaração do estado de emergência, com 
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.

As medidas ora adotadas têm em consideração a estratégia aprovada pelo Governo para o 
levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19, 
aprovada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março, na medida 
em que a situação epidemiológica em Portugal, bem como os restantes critérios fixados naquela 
Resolução, permitem que se prossiga a estratégia de levantamento progressivo das medidas de 
confinamento.

Apesar da avaliação epidemiológica identificar 19 municípios em que a incidência é superior 
a 120 casos por 100 mil habitantes, a estratégia de levantamento de medidas de confinamento 
ocorrerá em todo o território continental, incrementando o acompanhamento das medidas de saúde 
pública naqueles municípios.

É determinado o levantamento da suspensão das atividades letivas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico, em regime presencial, nos estabelecimentos de ensino públicos, particulares e cooperativos 
e do setor social e solidário, estabelecendo -se também — para os alunos que retomam ou tenham 
retomado as atividades letivas e educativas — o levantamento da suspensão das atividades, em 
regime presencial, de apoio à família e de enriquecimento curricular, bem como atividades prestadas 
em centros de atividades de tempos livres e centros de estudo e similares.

O presente decreto estabelece também o levantamento da suspensão das atividades de equi-
pamentos sociais na área da deficiência, designadamente nos centros de atividades e capacitação 
para a inclusão, e o levantamento da suspensão das atividades de apoio social desenvolvidas em 
centros de dia, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 
13 de março, na sua redação atual.

É ainda levantada a suspensão de atividades dos estabelecimentos de comércio a retalho 
e de prestação de serviços em estabelecimentos abertos ao público que disponham de uma 
área de venda ou prestação de serviços inferior a 200 metros quadrados e que tenham entrada 
autónoma e independente pelo exterior. Procede -se igualmente à abertura de estabelecimen-
tos de restauração e similares para serviço em esplanadas abertas, com um limite de quatro 
pessoas por grupo.

Os ginásios e academias podem voltar a funcionar, desde que sem aulas de grupo, e a ati-
vidade física e desportiva de baixo risco é permitida, nos termos das orientações específicas da 
Direção -Geral da Saúde.

Adicionalmente, são abertos os museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos ou 
similares, nacionais, regionais e municipais, públicos ou privados, bem como as galerias de arte e 
as salas de exposições.

Por fim, o funcionamento de feiras e mercados fica permitido — para além da venda de pro-
dutos alimentares, que já se encontrava permitida — de acordo com as regras fixadas no presente 
decreto.
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Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta:

CAPÍTULO I

Objeto e âmbito de aplicação

Artigo 1.º

Objeto

1 — O presente decreto regulamenta a renovação do estado de emergência efetuada pelo 
Decreto do Presidente da República n.º 31 -A/2021, de 25 de março.

2 — O presente decreto procede:

a) Ao levantamento da suspensão das atividades letivas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, 
em regime presencial, nos estabelecimentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do 
setor social e solidário;

b) Ao levantamento da suspensão das atividades, em regime presencial, de apoio à família e 
de enriquecimento curricular, bem como atividades prestadas em centros de atividades de tempos 
livres e centros de estudo e similares, para os alunos que retomam as atividades letivas nos termos 
da alínea anterior;

c) Ao levantamento da suspensão das atividades de equipamentos sociais na área da defi-
ciência, designadamente nos centros de atividades e capacitação para a inclusão;

d) Ao levantamento da suspensão das atividades de apoio social desenvolvidas em centros de 
dia, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, 
na sua redação atual;

e) Ao levantamento da suspensão de atividades dos estabelecimentos de comércio a retalho 
e de prestação de serviços em estabelecimentos abertos ao público que disponham de uma área 
de venda ou prestação de serviços inferior a 200 metros quadrados que tenham entrada autónoma 
e independente pelo exterior;

f) À permissão do funcionamento dos ginásios e academias, desde que sem aulas de 
grupo;

g) À abertura de museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos ou similares, na-
cionais, regionais e municipais, públicos ou privados, bem como galerias de arte e salas de 
exposições;

h) À abertura de estabelecimentos de restauração e similares para serviço em esplanadas 
abertas, com um limite de quatro pessoas por grupo;

i) À permissão do funcionamento de feiras e mercados, para além de produtos alimentares, 
mediante autorização do presidente da câmara municipal territorialmente competente, de acordo 
com as regras fixadas;

j) À permissão de atividade física e desportiva de baixo risco, nos termos das orientações 
específicas da Direção -Geral da Saúde (DGS).

Artigo 2.º

Aplicação territorial

O presente decreto é aplicável a todo o território nacional continental.
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CAPÍTULO II

Disposições gerais

SECÇÃO I

Medidas sanitárias e de saúde pública

Artigo 3.º

Confinamento obrigatório

1 — Ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, no domicílio ou, não 
sendo aí possível, noutro local definido pelas autoridades competentes:

a) Os doentes com COVID -19 e os infetados com SARS -CoV -2;
b) Os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde 

tenham determinado a vigilância ativa.

2 — As autoridades de saúde comunicam às forças e serviços de segurança do local de resi-
dência a aplicação das medidas de confinamento obrigatório.

3 — De acordo com a avaliação da situação epidemiológica e do risco concreto, da responsa-
bilidade da administração regional de saúde e do departamento de saúde pública territorialmente 
competentes, os cidadãos sujeitos a confinamento obrigatório podem ser acompanhados para 
efeitos de provisão de necessidades sociais e de saúde, mediante visita conjunta da proteção 
civil municipal, dos serviços de ação social municipais, dos serviços de ação social do Instituto da 
Segurança Social, I. P., ou de outros com as mesmas competências, das autoridades de saúde 
pública, das unidades de cuidados e das forças de segurança.

Artigo 4.º

Dever geral de recolhimento domiciliário

1 — Os cidadãos não podem circular em espaços e vias públicas, bem como em espaços e 
vias privadas equiparadas a vias públicas, e devem permanecer no respetivo domicílio, exceto para 
deslocações autorizadas pelo presente decreto.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, consideram -se deslocações autorizadas 
aquelas que visam:

a) A aquisição de bens e serviços ou a realização de atividades em estabelecimentos, bem 
como a frequência de equipamentos, que não se encontrem suspensas ou encerrados pelo pre-
sente decreto;

b) O desempenho de atividades profissionais ou equiparadas, incluindo para efeitos do exercício 
da liberdade de imprensa, quando não haja lugar ao teletrabalho nos termos do presente decreto, 
conforme atestado por declaração emitida pela entidade empregadora ou equiparada, ou a procura 
de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho;

c) Atender a motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de cuidados de saúde 
e transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados ou dádiva de sangue;

d) O acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico de seres hu-
manos, bem como deslocações para efeitos de intervenção no âmbito da proteção das crianças e 
jovens em perigo, designadamente, das comissões de proteção de crianças e jovens e das equipas 
multidisciplinares de assessoria técnica aos tribunais;

e) A assistência a pessoas vulneráveis, pessoas em situação de sem -abrigo, pessoas com 
deficiência, filhos, progenitores, idosos ou dependentes ou outras razões familiares imperativas, 
designadamente o cumprimento de partilha de responsabilidades parentais, conforme determinada 
por acordo entre os titulares das mesmas ou pelo tribunal competente;
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f) Deslocações para acompanhamento de menores para frequência dos estabelecimentos 
escolares cuja atividade presencial seja admitida;

g) A realização de provas e exames, bem como a realização de inspeções;
h) A fruição de momentos ao ar livre e o passeio dos animais de companhia, os quais devem 

ser de curta duração e ocorrer na zona de residência, desacompanhadas ou na companhia de 
membros do mesmo agregado familiar que coabitem;

i) A assistência de animais por médicos veterinários, detentores de animais para assistência 
médico -veterinária, cuidadores de colónias reconhecidas pelos municípios, voluntários de associa-
ções zoófilas com animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e pelos 
serviços veterinários municipais para recolha e assistência de animais, bem como a alimentação 
de animais;

j) As visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens essenciais a pessoas incapacitadas ou 
privadas de liberdade de circulação, bem como a participação em ações de voluntariado social;

k) O exercício das respetivas funções dos titulares dos órgãos de soberania, dirigentes dos 
parceiros sociais e dos partidos políticos representados na Assembleia da República, bem como 
das pessoas portadoras de livre -trânsito emitido nos termos legais;

l) O desempenho de funções oficiais por parte de pessoal das missões diplomáticas, consulares 
e das organizações internacionais localizadas em Portugal;

m) As deslocações necessárias à entrada e à saída do território continental, incluindo as ne-
cessárias à deslocação de, e para, o local do alojamento;

n) Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade 
impreterível, desde que devidamente justificados;

o) O retorno ao domicílio no âmbito das deslocações mencionadas nas alíneas anteriores.

3 — Exceto para os efeitos previstos na alínea h) do número anterior, é admitida a circulação 
de veículos particulares na via pública, incluindo o reabastecimento em postos de combustível, no 
âmbito das situações referidas no número anterior.

4 — Sem prejuízo do estabelecido nos números anteriores, em todas as deslocações efetuadas 
devem ser respeitadas as recomendações e ordens determinadas pelas autoridades de saúde e 
pelas forças e serviços de segurança, designadamente as respeitantes às distâncias a observar 
entre as pessoas.

Artigo 5.º

Teletrabalho e organização desfasada de horários

1 — É obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo laboral, 
da modalidade ou da natureza da relação jurídica, sempre que este seja compatível com a ativi-
dade desempenhada e o trabalhador disponha de condições para a exercer, sem necessidade de 
acordo das partes.

2 — O trabalhador em regime de teletrabalho tem os mesmos direitos e deveres dos demais 
trabalhadores, sem redução de retribuição, nos termos previstos no Código do Trabalho ou em 
instrumento de regulamentação coletiva aplicável, nomeadamente no que se refere a limites do 
período normal de trabalho e outras condições de trabalho, segurança e saúde no trabalho e re-
paração de danos emergentes de acidente de trabalho ou doença profissional, mantendo ainda o 
direito a receber o subsídio de refeição que já lhe fosse devido.

3 — O empregador deve disponibilizar os equipamentos de trabalho e de comunicação ne-
cessários à prestação de trabalho em regime de teletrabalho.

4 — Quando tal disponibilização não seja possível e o trabalhador assim o consinta, o teletra-
balho pode ser realizado através dos meios que o trabalhador detenha, competindo ao empregador 
a devida programação e adaptação às necessidades inerentes à prestação do teletrabalho.

5 — A empresa utilizadora ou beneficiária final dos serviços prestados é responsável por as-
segurar o cumprimento do disposto nos números anteriores, com as necessárias adaptações, aos 
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trabalhadores temporários e prestadores de serviços que estejam a prestar atividade para essas 
entidades.

6 — O disposto nos números anteriores não é aplicável aos trabalhadores de serviços essen-
ciais abrangidos pelo artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação 
atual, bem como aos integrados nos estabelecimentos a que alude o n.º 4 do artigo 2.º do Decreto-
-Lei n.º 79 -A/2020, de 1 de outubro, na sua redação atual, relativamente aos quais o teletrabalho 
não é obrigatório.

7 — Para efeitos do presente artigo, considera -se que as funções não são compatíveis com 
a atividade desempenhada, designadamente, nos seguintes casos:

a) Dos trabalhadores que prestam atendimento presencial, nos termos do artigo 35.º;
b) Dos trabalhadores diretamente envolvidos na Presidência Portuguesa do Conselho da 

União Europeia;
c) Dos trabalhadores relativamente ao quais assim seja determinado pelos membros do Go-

verno responsáveis pelos respetivos serviços, ao abrigo do respetivo poder de direção.

8 — Sempre que não seja possível a adoção do regime de teletrabalho, independentemente 
do número de trabalhadores, o empregador deve organizar de forma desfasada as horas de en-
trada e saída dos locais de trabalho, bem como adotar as medidas técnicas e organizacionais que 
garantam o distanciamento físico e a proteção dos trabalhadores, aplicando -se, com as necessárias 
adaptações, o disposto nos artigos 3.º e 4.º do Decreto -Lei n.º 79 -A/2020, de 1 de outubro, na sua 
redação atual.

Artigo 6.º

Uso de máscaras ou viseiras

1 — É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência em locais 
de trabalho que mantenham a respetiva atividade nos termos do presente decreto sempre que o 
distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável.

2 — A obrigação prevista no número anterior não é aplicável aos trabalhadores quando estejam 
a prestar o seu trabalho em gabinete, sala ou equivalente que não tenha outros ocupantes ou quando 
sejam utilizadas barreiras físicas impermeáveis de separação e proteção entre trabalhadores.

3 — Às situações previstas no presente artigo é aplicável, com as necessárias adaptações, o 
disposto no artigo 13.º -B do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.

Artigo 7.º

Controlo de temperatura corporal

1 — Nos casos em que se mantenha a respetiva atividade nos termos do presente decreto, 
podem ser realizadas medições de temperatura corporal por meios não invasivos, no controlo de 
acesso ao local de trabalho, a serviços ou instituições públicas, a estabelecimentos educativos, 
de ensino e de formação profissional, a espaços comerciais, culturais ou desportivos, a meios de 
transporte, a estabelecimentos de saúde, a estabelecimentos prisionais ou a centros educativos, 
bem como em estruturas residenciais.

2 — Podem igualmente ser sujeitos a medições de temperatura corporal as pessoas a que 
se refere o artigo seguinte.

3 — O disposto nos números anteriores não prejudica o direito à proteção individual de dados, 
sendo expressamente proibido o registo da temperatura corporal associado à identidade da pessoa, 
salvo com expressa autorização da mesma.

4 — As medições podem ser realizadas por trabalhador ao serviço da entidade responsável 
pelo local ou estabelecimento, sempre através de equipamento adequado a este efeito, que não 
pode conter qualquer memória ou realizar registos das medições efetuadas, não sendo admissível 
qualquer contacto físico com a pessoa visada.
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5 — O trabalhador referido no número anterior fica sujeito a sigilo profissional.
6 — O acesso aos locais mencionados no n.º 1 pode ser impedido sempre que a pessoa:

a) Recuse a medição de temperatura corporal;
b) Apresente um resultado superior à normal temperatura corporal, considerando -se como tal 

uma temperatura corporal igual ou superior a 38.º C, tal como definida pela DGS.

7 — Nos casos em que o disposto na alínea b) do número anterior determine a impossibilidade 
de acesso de um trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera -se a falta justificada.

Artigo 8.º

Realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2

1 — Podem ser sujeitos à realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2:

a) Os trabalhadores, utentes e visitantes de estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde;
b) Os trabalhadores, estudantes e visitantes dos estabelecimentos de educação, de ensino e 

formação profissional e das instituições de ensino superior;
c) Os trabalhadores, utentes, profissionais de comunidades terapêuticas e comunidades de 

inserção social, bem como dos centros de acolhimento temporário e centros de alojamento de 
emergência, e, quando aplicável, visitantes de estruturas residenciais para idosos, unidades de 
cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e de outras 
estruturas e respostas dedicadas a pessoas idosas, a crianças, jovens e pessoas com deficiência, 
bem como a requerentes e beneficiários de proteção internacional e a acolhimento de vítimas de 
violência doméstica e de tráfico de seres humanos;

d) No âmbito dos serviços prisionais e dos centros educativos:

i) Os reclusos nos estabelecimentos prisionais e os jovens internados em centros educativos;
ii) Quem pretenda visitar as pessoas referidas na alínea anterior;
iii) Os trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional e os demais trabalhadores da Direção -Geral 

de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), no exercício das suas funções e por causa delas, 
para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho;

iv) Os trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional, sempre que, no exercício das suas fun-
ções e por causa delas, acedam a outros locais ou neles permaneçam a propósito do transporte e 
guarda de reclusos, designadamente em unidades de saúde e tribunais;

v) Os prestadores de serviços e utentes de instalações afetas à atividade da DGRSP, sempre 
que nelas pretendam entrar ou permanecer;

e) Quem pretenda entrar ou sair do território continental ou das Regiões Autónomas por via 
aérea ou marítima;

f) Quem pretenda aceder a locais determinados para este efeito pela DGS.

2 — A realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2 referidos no número anterior é 
determinada pelo responsável máximo do respetivo estabelecimento ou serviço, salvo no caso 
da alínea d), em que o é por despacho do diretor -geral de Reinserção e Serviços Prisionais, nos 
termos determinados por orientação da DGS.

3 — Nos casos em que o resultado dos testes efetuados ao abrigo dos números anteriores 
impossibilite o acesso de um trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera -se a falta jus-
tificada.

Artigo 9.º

Suspensão excecional da cessação de contratos de trabalho

1 — Durante o período de vigência do estado de emergência suspende -se, temporária e exce-
cionalmente, e por necessidades imperiosas de serviço, a possibilidade de fazer cessar os contratos 
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de trabalho de profissionais de saúde vinculados aos serviços e estabelecimentos integrados no 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), independentemente da natureza jurídica do vínculo, quer por 
iniciativa do empregador, quer por iniciativa do trabalhador.

2 — O disposto no número anterior aplica -se à cessação de contratos individuais de trabalho, 
por revogação ou denúncia, e à cessação de contratos de trabalho em funções públicas mediante 
extinção por acordo, denúncia ou exoneração, a pedido do trabalhador.

Artigo 10.º

Reforço de recursos humanos na área da saúde

1 — Os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do SNS podem, excecionalmente, 
proceder à contratação a termo resolutivo, até ao limite de um ano, de titulares de graus acadé-
micos conferidos por instituição de ensino superior estrangeira na área da medicina quando estes 
comprovem ter sido já aprovados no exame escrito do processo de reconhecimento específico ao 
ciclo de estudos integrado do mestrado em medicina.

2 — Os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde referidos no número anterior 
podem, excecionalmente, proceder à contratação a termo resolutivo, até ao limite de um ano, de 
titulares de graus académicos conferidos por instituição de ensino superior estrangeira na área da 
enfermagem, de nível idêntico aos dos graus de licenciado conferidos pelas instituições de ensino 
superior portuguesas, quando estes comprovem uma das seguintes condições:

a) Ter concluído um ciclo de estudos com, pelo menos, 3600 horas de ensino, das quais 
1800 horas em ensino clínico;

b) Deter mais que cinco anos de experiência profissional na área clínica.

3 — O exercício de funções profissionais em Portugal após a cessação dos contratos refe-
ridos nos números anteriores carece da inscrição na ordem profissional competente, nos termos 
previstos nos respetivos estatutos.

4 — Aos estudantes inscritos em ciclos de estudo da área da enfermagem à data de entrada 
em vigor do presente decreto que sejam já titulares de grau académico estrangeiro pode ser 
creditada a totalidade da formação e da experiência profissional devidamente comprovada, sem 
necessidade de observação dos limites definidos no artigo 45.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 
de março, na sua redação atual.

5 — As contratações efetuadas ao abrigo do presente artigo observam os demais termos 
legalmente aplicáveis em matéria de contratação de profissionais de saúde.

Artigo 11.º

Medidas excecionais no domínio da saúde pública

1 — O membro do Governo responsável pela área da saúde, com faculdade de delegação, 
determina:

a) As medidas de exceção aplicáveis à atividade assistencial realizada pelos serviços e esta-
belecimentos integrados no SNS;

b) As medidas excecionais de utilização, pelos serviços e estabelecimentos integrados no 
SNS, dos serviços prestadores de cuidados de saúde dos setores privado e social, em matéria de 
prestação de cuidados de saúde;

c) As medidas necessárias e a prática dos atos que, no âmbito específico da sua ação, sejam 
adequados e indispensáveis para garantir as condições de normalidade na produção, transporte, 
distribuição e abastecimento de bens e serviços essenciais à atividade do setor da saúde;

d) As medidas estritamente indispensáveis relativas ao tratamento de dados pessoais pelos 
serviços de saúde e pelos serviços municipais ou das freguesias, no âmbito das operações ne-
cessárias à execução do plano de vacinação contra a COVID -19, designadamente para efeitos da 
concretização de contactos para vacinação.
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2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o membro do Governo responsável pela 
área da saúde, em articulação com o membro do Governo responsável pela área da economia, com 
faculdade de delegação, determina as medidas de exceção necessárias, no contexto da situação 
de emergência causada pela situação epidemiológica do vírus SARS -CoV -2, bem como para o 
tratamento da doença COVID -19, relativamente a:

a) Circuitos do medicamento e dos dispositivos médicos, bem como de outros produtos de 
saúde, biocidas, soluções desinfetantes, álcool e equipamentos de proteção individual, designa-
damente no âmbito do fabrico, distribuição, comercialização, importação, aquisição, dispensa e 
prescrição, tendentes a assegurar e viabilizar o abastecimento, a disponibilidade e o acesso dos 
produtos necessários às unidades de saúde, aos doentes e demais utentes;

b) Acesso a medicamentos, designadamente os experimentais, utilizados no âmbito da pan-
demia e da continuidade dos ensaios clínicos.

3 — As determinações referidas nos números anteriores são estabelecidas preferencialmente 
por acordo ou, na falta deste, unilateralmente mediante justa compensação, nos termos do Decreto-
-Lei n.º 637/74, de 20 de novembro, na sua redação atual.

Artigo 12.º

Reforço da capacidade de rastreio

1 — Com vista ao reforço da capacidade de rastreio das autoridades e serviços de saúde 
pública pode ser determinada a mobilização de recursos humanos para realização de inquéritos 
epidemiológicos, para rastreio de contactos de doentes com COVID -19 e seguimento de pessoas 
em vigilância ativa.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, a realização de inquéritos epidemiológicos, 
o rastreio de contactos de doentes com COVID -19 e o seguimento de pessoas em vigilância ativa 
podem ser realizados por quem não seja profissional de saúde.

3 — Os recursos humanos a que se refere o n.º 1 podem ser trabalhadores de entidades 
públicas da administração direta e indireta do Estado e das autarquias locais, privadas, do setor 
social ou cooperativo, independentemente do vínculo profissional ou conteúdo funcional, que se 
encontrem em isolamento profilático, estejam na situação prevista no artigo 25.º -A do Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, ou que sejam pessoal das forças e serviços 
de segurança, dos agentes de proteção civil ou docentes com ausência de componente letiva.

4 — Para efeitos dos números anteriores, a afetação de trabalhadores às funções referidas 
nos números anteriores deve ter em conta a respetiva formação e conteúdo funcional, sendo a 
mobilização e coordenação de pessoas operacionalizada mediante despacho dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas da Administração Pública, do trabalho, da solidariedade social, 
da saúde e da área setorial a que o trabalhador se encontre afeto, quando aplicável.

5 — Durante o período em que se mantenha a mobilização dos trabalhadores e desde que 
se encontrem garantidas condições de trabalho que especialmente assegurem a proteção da sua 
saúde, pode ser imposto o exercício de funções em local e horário diferentes dos habituais.

6 — O disposto no número anterior, na parte em que se refere ao local de trabalho, não se 
aplica aos trabalhadores que se encontrem em isolamento profilático.

7 — Os trabalhadores que sejam mobilizados ao abrigo do disposto no presente artigo mantêm 
todos os direitos inerentes ao lugar de origem e não podem ser prejudicados no desenvolvimento 
da sua carreira.

Artigo 13.º

Participação das Forças Armadas em inquéritos epidemiológicos e rastreio de contactos de doentes

As Forças Armadas participam na realização de inquéritos epidemiológicos e rastreio de con-
tactos de doentes com COVID -19, sendo esta participação coordenada pelo respetivo comando.
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Artigo 14.º

Tratamento de dados pessoais

1 — No âmbito das operações previstas nos artigos 12.º e 13.º, de inquéritos epidemiológicos, 
rastreio de contactos de doentes com COVID -19 e seguimento de pessoas em vigilância ativa, 
pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais, em particular de dados relativos à saúde, por 
motivos de interesse público no domínio da saúde pública, independentemente de consentimento 
por parte dos respetivos titulares.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, os dados relativos à saúde podem ser ace-
didos e tratados por:

a) Profissionais de saúde;
b) Estudantes de medicina ou enfermagem;
c) Quaisquer profissionais que tenham sido mobilizados para o reforço da capacidade de 

rastreio nos termos do artigo 12.º;
d) Quaisquer elementos das Forças Armadas que tenham sido mobilizados para o reforço da 

capacidade de rastreio nos termos do artigo 13.º

3 — As pessoas referidas nos números anteriores que acedam ou tratem dados pessoais no 
âmbito do presente artigo ficam sujeitos a um dever de sigilo ou confidencialidade.

4 — As entidades responsáveis pelos sistemas ou serviços no âmbito dos quais sejam acedidos, 
geridos ou tratados dados pessoais ao abrigo do presente artigo devem assegurar a implementação 
de medidas adequadas que salvaguardem o cumprimento dos deveres de sigilo ou de confiden-
cialidade a que se refere o número anterior, devendo igualmente implementar medidas técnicas 
de segurança em matéria de permissões de acesso aos dados pessoais, autenticação prévia de 
quem acede aos mesmos e registo eletrónico dos acessos e dos dados acedidos.

SECÇÃO II

Medidas aplicáveis a atividades, estabelecimentos, serviços, empresas ou equiparados

Artigo 15.º

Encerramento de instalações e estabelecimentos

São encerradas as instalações e estabelecimentos referidos no anexo I ao presente decreto 
e do qual faz parte integrante, sem prejuízo do disposto no artigo 24.º

Artigo 16.º

Suspensão de atividades de instalações e estabelecimentos

1 — São suspensas as atividades em estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação 
de serviços, bem como os que se encontrem em conjuntos comerciais, salvo se dispuserem de 
área de venda ou prestação de serviços igual ou inferior a 200 metros quadrados e uma entrada 
autónoma e independente pelo exterior.

2 — Excecionam -se do disposto no número anterior as atividades que disponibilizem bens de 
primeira necessidade ou outros bens considerados essenciais ou que prestem serviços de primeira 
necessidade ou outros serviços considerados essenciais na presente conjuntura, as quais estão 
elencadas no anexo II ao presente decreto e do qual faz parte integrante, sem prejuízo do disposto 
no artigo 24.º

3 — A suspensão determinada nos termos do n.º 1 não se aplica igualmente:

a) Aos estabelecimentos de comércio por grosso;
b) Aos estabelecimentos que pretendam manter a respetiva atividade exclusivamente para 

efeitos de entrega ao domicílio ou disponibilização dos bens à porta do estabelecimento, ao pos-
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tigo ou através de serviço de recolha de produtos adquiridos previamente através de meios de 
comunicação à distância (click and collect), desde que disponham de uma entrada autónoma e 
independente pelo exterior.

4 — Nos casos previstos na alínea b) do número anterior, é interdito o acesso ao interior do 
estabelecimento pelo público.

5 — O disposto na alínea b) do n.º 3 não prejudica a aplicação do disposto no artigo 25.º, o 
qual constitui norma especial.

Artigo 17.º

Disposições gerais aplicáveis a estabelecimentos ou locais abertos ao público

1 — Nos estabelecimentos que mantenham a respetiva atividade nos termos do presente 
decreto devem ser observadas as seguintes regras de ocupação, permanência e distanciamento 
físico:

a) A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar regra de ocupação máxima 
indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área, com exceção dos estabelecimentos de 
prestação de serviços;

b) A adoção de medidas que assegurem uma distância mínima de 2 metros entre as pessoas, 
salvo disposição especial ou orientação da DGS em sentido distinto;

c) A garantia de que as pessoas permanecem dentro do espaço apenas pelo tempo estrita-
mente necessário;

d) A proibição de situações de espera para atendimento no interior dos estabelecimentos de 
prestação de serviços, devendo os operadores económicos recorrer, preferencialmente, a meca-
nismos de marcação prévia;

e) A definição, sempre que possível, de circuitos específicos de entrada e saída nos estabe-
lecimentos e instalações, utilizando portas separadas;

f) A observância de outras regras definidas pela DGS;
g) O incentivo à adoção de códigos de conduta aprovados para determinados setores de ati-

vidade ou estabelecimentos, desde que não contrariem o disposto no presente decreto.

2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior:

a) Entende -se por «área» a área destinada ao público, incluindo as áreas de uso coletivo ou 
de circulação, à exceção das zonas reservadas a parqueamento de veículos;

b) Os limites previstos de ocupação máxima por pessoa não incluem os funcionários e pres-
tadores de serviços que se encontrem a exercer funções nos espaços em causa.

3 — Os gestores, os gerentes ou os proprietários de espaços e estabelecimentos devem 
envidar todos os esforços no sentido de:

a) Efetuar uma gestão equilibrada dos acessos de público, em cumprimento do disposto nos 
números anteriores;

b) Monitorizar as recusas de acesso de público, por forma a evitar a concentração de pessoas 
à entrada dos espaços ou estabelecimentos.

4 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os estabelecimentos que mantenham 
a respetiva atividade nos termos do presente decreto devem observar as seguintes regras de 
higiene:

a) A prestação do serviço e o transporte de produtos devem ser efetuados com observância 
das regras de higiene definidas pela DGS;

b) Os operadores económicos devem promover a limpeza e desinfeção diárias e periódicas 
dos espaços, equipamentos, objetos e superfícies com os quais haja um contacto intenso;
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c) Os operadores económicos devem promover a limpeza e desinfeção, antes e após cada 
utilização ou interação pelo cliente, dos terminais de pagamento automático (TPA), equipamentos, 
objetos, superfícies, produtos e utensílios de contacto direto com os clientes;

d) Os operadores económicos devem promover a contenção, tanto quanto possível, pelos 
trabalhadores ou pelos clientes, do toque em produtos ou equipamentos bem como em artigos 
não embalados, os quais devem preferencialmente ser manuseados e dispensados pelos traba-
lhadores;

e) Em caso de trocas, devoluções ou retoma de produtos usados, os operadores devem, sempre 
que possível, assegurar a sua limpeza e desinfeção antes de voltarem a ser disponibilizados para 
venda, a menos que tal não seja possível ou comprometa a qualidade dos produtos;

f) Outras regras definidas em códigos de conduta aprovados para determinados setores de 
atividade ou estabelecimentos, desde que não contrariem o disposto no presente decreto.

5 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os estabelecimentos de comércio 
a retalho ou de prestação de serviços devem procurar assegurar a disponibilização de soluções 
desinfetantes cutâneas, para os trabalhadores e clientes, junto de todas as entradas e saídas dos 
estabelecimentos, assim como no seu interior, em localizações adequadas para desinfeção de 
acordo com a organização de cada espaço.

6 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem atender 
com prioridade os profissionais de saúde, os elementos das forças e serviços de segurança e dos 
órgãos de polícia criminal, de proteção e socorro, o pessoal das Forças Armadas e de prestação 
de serviços de apoio social, sem prejuízo da aplicação do disposto no Decreto -Lei n.º 58/2016, de 
29 de agosto, na sua redação atual.

7 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem informar 
os clientes, de forma clara e visível, relativamente às regras de ocupação máxima, funcionamento, 
acesso, prioridade, atendimento, higiene, segurança e outras relevantes aplicáveis a cada esta-
belecimento.

8 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços podem encerrar 
em determinados períodos do dia para assegurar operações de limpeza e desinfeção dos funcio-
nários, dos produtos ou do espaço.

Artigo 18.º

Horários

1 — Apenas podem abrir ao público antes das 10:00 h os estabelecimentos que não tenham 
encerrado ao abrigo do disposto no Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, bem como, nos termos 
em que sejam admitidos ao abrigo do presente decreto, os salões de cabeleireiro, os barbeiros, 
os institutos de beleza, os restaurantes e similares, as cafetarias, as casas de chá e afins e as 
instalações desportivas.

2 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as atividades de comércio a retalho 
não alimentar e de prestação de serviços em estabelecimentos em funcionamento nos termos do 
presente decreto encerram às 21:00 h durante os dias úteis e às 13:00 h aos sábados, domingos 
e feriados.

3 — As atividades de comércio de retalho alimentar encerram às 21:00 h durante os dias úteis 
e às 19:00 h aos sábados, domingos e feriados.

4 — Os estabelecimentos de restauração e similares encerram, para efeitos de serviço de 
refeições em esplanadas abertas, às 22:30 h durante os dias de semana e às 13:00 h aos sábados, 
domingos e feriados.

5 — Aos estabelecimentos de restauração e similares integrados em estabelecimentos turísticos 
ou em estabelecimentos de alojamento local aplicam -se os horários referidos no número anterior, 
sem prejuízo de, fora daqueles períodos, ser possível a entrega nos quartos dos hóspedes (room 
service) ou o consumo fora do estabelecimento através de entrega ao domicílio, diretamente ou 
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através de intermediário, bem como para disponibilização de refeições ou produtos embalados à 
porta do estabelecimento ou ao postigo (take -away).

6 — Os equipamentos culturais, designadamente museus, monumentos, palácios, sítios arqueo-
lógicos e similares, cujo funcionamento seja admitido nos termos do presente decreto, encerram 
às 22:30 h durante os dias de semana e às 13:00 h aos sábados, domingos e feriados.

7 — No caso de estabelecimentos autorizados a funcionar durante 24 horas por dia ficam os 
mesmos autorizados a reabrir a partir das 08:00 h.

Artigo 19.º

Exceções às regras de suspensão de atividades, encerramento de estabelecimentos e horários

Ficam excluídos do âmbito de aplicação de quaisquer regras fixadas no presente decreto que 
incidam sobre matéria de suspensão de atividades, de encerramento de estabelecimentos ou de 
horários de abertura, funcionamento ou encerramento de estabelecimentos, independentemente 
da sua localização ou área:

a) Aos estabelecimentos onde se prestem serviços médicos ou outros serviços de saúde, 
designadamente hospitais, consultórios e clínicas, clínicas dentárias e centros de atendimento 
médico -veterinário com urgência, e serviços de apoio social, bem como aos serviços de suporte 
integrados nestes locais;

b) Às farmácias e estabelecimentos de vendas de medicamentos não sujeitos a receita médica;
c) Aos estabelecimentos turísticos e aos estabelecimentos de alojamento local, bem como aos 

estabelecimentos que garantam alojamento estudantil;
d) Aos estabelecimentos que prestem atividades funerárias e conexas;
e) Às atividades de prestação de serviços que integrem autoestradas, designadamente áreas 

de serviço e postos de abastecimento de combustíveis;
f) Aos postos de abastecimento de combustíveis não abrangidos pela alínea anterior, bem 

como aos postos de carregamento de veículos elétricos, exclusivamente na parte respeitante à 
venda ao público de combustíveis e abastecimento ou carregamento de veículos no âmbito das 
deslocações admitidas nos termos do presente decreto;

g) Aos estabelecimentos de prestação de serviços de aluguer de veículos de mercadorias sem 
condutor (rent -a -cargo) e de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent -a -car);

h) Aos estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território continental, 
após o controlo de segurança dos passageiros.

Artigo 20.º

Proibição de publicidade de práticas comerciais com redução de preço

É proibida a publicidade, a atividade publicitária ou a adoção de qualquer outra forma de co-
municação comercial, designadamente em serviços da sociedade da informação, que possam ter 
como resultado o aumento do fluxo de pessoas a frequentar estabelecimentos que, nos termos do 
presente decreto, estejam abertos ao público, designadamente através da divulgação de saldos, 
promoções ou liquidações.

Artigo 21.º

Vendedores itinerantes

1 — É permitido o exercício de atividade por vendedores itinerantes, para disponibilização 
de bens de primeira necessidade ou de outros bens considerados essenciais na presente conjun-
tura, nas localidades onde essa atividade seja necessária para garantir o acesso a tais bens pela 
população.

2 — A identificação das localidades onde a venda itinerante seja essencial para garantir o 
acesso a bens essenciais pela população é definida por decisão do município, após parecer favo-
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rável da autoridade de saúde de nível local territorialmente competente, sendo obrigatoriamente 
publicada no respetivo sítio na Internet.

Artigo 22.º

Feiras e mercados

1 — É permitido o funcionamento de feiras e mercados, mediante autorização do presidente 
da câmara municipal territorialmente competente, de acordo com as regras fixadas nos números 
seguintes.

2 — Para cada recinto de feira ou mercado deve existir um plano de contingência para a doença 
COVID -19, elaborado pelo município competente ou aprovado pelo mesmo, no caso de feiras e 
mercados sob exploração de entidades privadas.

3 — O plano de contingência deve ser disponibilizado no sítio do município na Internet.
4 — 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.

5 — O plano de contingência referido nos números anteriores 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 concen-
tração excessiva quer no seu interior quer à entrada dos mesmos;

ii) Às regras aplicáveis à exposição dos bens, preferencialmente e sempre que possível, me-
diante 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 recolha e tratamento dos resíduos.

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 para a monitorização do cumprimento dos 
procedimentos contidos nos planos de contingência.

Artigo 23.º

Exercício de atividade de comércio a retalho em estabelecimentos de comércio por grosso

1 — É permitido aos titulares da exploração de estabelecimentos de comércio por grosso de 
distribuição alimentar, durante o período de vigência do presente decreto, vender os seus produtos 
diretamente ao público, exercendo cumulativamente a atividade de comércio a retalho.
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2 — Os titulares da exploração de estabelecimentos de comércio por grosso de distribuição 
alimentar que pretendam exercer atividade de comércio a retalho nos termos do número anterior 
estão obrigados ao cumprimento das regras de acesso, de ocupação, de segurança, de higiene e 
das regras de atendimento prioritário previstas no artigo 17.º

3 — Os bens destinados à venda a retalho devem exibir o respetivo preço de venda ao público, 
assegurando -se a sua disponibilização para aquisição sob forma unitária.

4 — Os titulares da exploração de estabelecimentos de comércio por grosso de distribuição 
alimentar nos quais se realizem vendas a retalho devem adotar, se necessário, medidas para 
acautelar que as quantidades disponibilizadas a cada consumidor são adequadas e dissuasoras 
de situações de açambarcamento.

Artigo 24.º

Autorizações ou suspensões em casos especiais

O membro do Governo responsável pela área da economia pode, com faculdade de delega-
ção, mediante despacho:

a) Permitir a abertura de algumas instalações ou estabelecimentos referidos no anexo I ao 
presente decreto ou o exercício de outras atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços que venham a revelar -se essenciais com o evoluir da conjuntura;

b) Impor o exercício de algumas das atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços, caso se venha a revelar essencial para assegurar o regular abastecimento de bens es-
senciais à população;

c) Limitar ou suspender o exercício de atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços, caso o respetivo exercício se venha a manifestar dispensável ou indesejável no âmbito 
do combate ao contágio e propagação do vírus.

Artigo 25.º

Restauração e similares

1 — Os estabelecimentos de restauração e similares, independentemente da área de venda ou 
prestação de serviços, podem funcionar para efeitos de atividade de confeção destinada a consumo 
fora do estabelecimento através de entrega ao domicílio, diretamente ou através de intermediário, 
bem como para disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta do estabelecimento 
ou ao postigo (take -away).

2 — O funcionamento de estabelecimentos de restauração e similares também é permitido 
caso se verifiquem as seguintes condições:

a) A observância das instruções especificamente elaboradas para o efeito pela DGS, bem 
como das regras e instruções previstas no presente decreto;

b) Apenas sejam ocupados os espaços ou serviços de esplanada abertas, sendo proibida a 
permanência dentro do estabelecimento;

c) Não seja admitida a permanência de grupos superiores a quatro pessoas, salvo se todos 
forem pertencentes ao mesmo agregado familiar que coabite;

d) O cumprimento dos horários referidos no n.º 4 do artigo 18.º;
e) O recurso a mecanismos de marcação prévia, a fim de evitar situações de espera para 

atendimento no espaço exterior.

3 — Para efeitos da alínea b) do número anterior consideram -se esplanadas abertas, desig-
nadamente:

a) As que se enquadrem no conceito de esplanada aberta nos termos do Decreto -Lei n.º 48/2011, 
de 1 de abril, na sua redação atual, desde que ao ar livre; ou

b) Qualquer espaço do estabelecimento, desde que exterior e ao ar livre.

N.º 64-A 3 de abril de 2021 Pág. 15



Diário da República, 1.ª série

4 — Para efeitos do número anterior, quando os espaços tenham uma estrutura ou cobertura, 
tal não obsta à qualificação como esplanada aberta, desde que aquelas estejam rebatidas ou re-
movidas de forma a que o espaço não esteja totalmente coberto e permita a circulação de ar.

5 — No âmbito da disponibilização de refeições, produtos embalados ou bebidas à porta do 
estabelecimento ou ao postigo (take -away), é proibido o consumo de refeições, produtos ou bebidas 
à porta do estabelecimento ou nas suas imediações.

6 — Sem prejuízo do número seguinte, os restaurantes situados em conjuntos comerciais 
funcionam exclusivamente para efeitos de atividade de confeção destinada a consumo fora do 
estabelecimento através de entrega ao domicílio, diretamente ou através de intermediário, sendo 
proibida a disponibilização de refeições ou produtos à porta do estabelecimento ou ao postigo 
(take -away).

7 — Não obstante o disposto no número anterior, os restaurantes e similares situados em 
conjuntos comerciais:

a) Podem funcionar nos termos do n.º 1 caso disponham de uma entrada autónoma e inde-
pendente pelo exterior;

b) Podem funcionar nos termos do n.º 2 caso disponham de uma entrada autónoma e inde-
pendente pelo exterior e de uma esplanada aberta que seja de uso exclusivo pelos clientes desse 
estabelecimento.

8 — Os estabelecimentos de restauração e similares que pretendam manter a respetiva ativi-
dade, total ou parcialmente, para efeitos de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento 
ou entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário, estão dispensados de licença 
para confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio e podem 
determinar aos seus trabalhadores, desde que com o seu consentimento, a participação nas respe-
tivas atividades, ainda que as mesmas não integrem o objeto dos respetivos contratos de trabalho.

Artigo 26.º

Bares e outros estabelecimentos de bebidas

Permanecem encerrados, por via do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua re-
dação atual, os bares, outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e os estabelecimentos 
de bebidas com espaço de dança.

Artigo 27.º

Venda e consumo de bebidas alcoólicas

1 — É proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou em postos de abasteci-
mento de combustíveis e, a partir das 20:00 h e até às 06:00 h, nos estabelecimentos de comércio 
a retalho, incluindo supermercados e hipermercados.

2 — Nas entregas ao domicílio, diretamente ou através de intermediário, bem como na mo-
dalidade de venda através da disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta do 
estabelecimento ou ao postigo (take -away), não é permitido fornecer bebidas alcoólicas a partir 
das 20:00 h e até às 06:00 h.

3 — É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público 
e vias públicas, excetuando -se as esplanadas abertas dos estabelecimentos de restauração e 
similares devidamente licenciados para o efeito.

Artigo 28.º

Taxas e comissões cobradas pelas plataformas intermediárias no setor da restauração e similares

1 — Durante o período de vigência do presente decreto, as plataformas intermediárias na 
venda de bens ou na prestação de serviços de restauração e similares estão impedidas de cobrar, 

N.º 64-A 3 de abril de 2021 Pág. 16



Diário da República, 1.ª série

aos operadores económicos, taxas de serviço e comissões que, globalmente consideradas, para 
cada transação comercial, excedam 20 % do valor de venda ao público do bem ou serviço.

2 — Durante o período de vigência do presente decreto, as plataformas intermediárias na venda 
de bens ou na prestação de serviços de restauração e similares estão igualmente impedidas de:

a) Aumentar o valor de outras taxas ou comissões cobradas aos operadores económicos 
estabelecidas até à data de aprovação do presente decreto;

b) Cobrar, aos consumidores, taxas de entrega superiores às cobradas antes da data de 
aprovação do presente decreto;

c) Pagar aos prestadores de serviços que com as mesmas colaboram valores de retribuição 
do serviço prestado inferiores aos praticados antes da data de aprovação do presente decreto;

d) Conceder aos prestadores de serviços que com as mesmas colaboram menos direitos do 
que aqueles que lhes eram concedidos antes da data de aprovação do presente decreto.

Artigo 29.º

Regime de preços máximos no gás de petróleo liquefeito engarrafado

1 — É estabelecido um regime de preços máximos para o gás de petróleo liquefeito (GPL) 
engarrafado, em taras standard em aço, nas tipologias T3 e T5, conforme estabelecido no artigo 8.º 
do Decreto -Lei n.º 5/2018, de 2 de fevereiro.

2 — O preço regulado do GPL, nas tipologias indicadas no número anterior, para cada mês, 
é determinado em €/kg, de acordo com a seguinte fórmula:

(Pr
C
 +

 
Pr

F 
+ Pr

D+A
 + Pr

Res.
 + Pr

E
 + spread + ISP) × (1 + IVA)

na qual:

Pr
C
 — Preço do GPL butano ou GPL propano, considerando o preço CIF ARA em USD/ton, 

posteriormente convertido para €/kg, verificado no mês M -1;
Pr

F
 — Custo adicional do transporte marítimo do GPL para Lisboa em USD/ton, considerando 

navios de 1 800 toneladas, posteriormente convertido para €/kg, verificado no mês M -1.
Pr

D+A
 — Custos com operações logísticas de receção de petróleo bruto ou produtos derivados 

de petróleo (€/ton) e respetiva armazenagem (€/ton) durante 15 dias consecutivos, convertidos 
para €/kg.

Pr
Res.

 — Custos para a parte das reservas de segurança constituída e controlada diretamente 
pela entidade central de armazenagem, sendo apresentado em €/kg.

Pr
E
 — Custo com o enchimento de garrafas (€/t), aplicado ao GPL butano e GPL propano.

ISP — Impostos sobre todos os produtos petrolíferos e energéticos, se forem consumidos ou 
vendidos para uso carburante ou combustível, apresentado em €/kg.

IVA — Imposto sobre valor acrescentado, apresentado em percentagem.

Os valores de spread aplicáveis são os que constam na tabela seguinte, para o GPL butano 
e GPL propano, para as tipologias T3 e T5: 

Tipologia

Tipo de gás

GPL butano (€/kg) GPL propano (€/kg)

T3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,925 1,201
T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NA 1,021

 3 — O preço regulado para o mês M é determinado no primeiro dia do mês e aplica -se a partir 
do terceiro dia útil do mês M até ao segundo dia útil do mês M+1.

4 — Em caso de alteração relevante da cotação internacional, identificada pela Entidade Regu-
ladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o membro do Governo responsável pela área da energia 
pode, mediante despacho, determinar novos preços regulados a aplicar aos dias remanescentes 
do mês em curso.
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5 — Os termos do preço regulado estabelecidos no n.º 2 são publicados diariamente no sítio 
na Internet da ERSE.

6 — O preço regulado do GPL é calculado pela ERSE e publicado no seu sítio na Internet.
7 — Aos preços máximos das garrafas de GPL definidos nos termos dos números anteriores 

apenas podem acrescer custos com o serviço de entrega, os quais se aplicam às situações em 
que as garrafas são adquiridas por via telefónica ou por via eletrónica, disponibilizadas em local 
diferente do ponto de venda.

8 — O preço do serviço de entrega referido no número anterior deve ser aderente aos custos 
incorridos pelo comercializador com a prestação desse serviço.

9 — No âmbito do dever de prestação de informação dos comercializadores de GPL, os con-
sumidores devem ser informados do preço das garrafas de GPL, bem como do serviço de entrega, 
sempre que aplicável, previamente ao ato de entrega.

10 — Os postos de abastecimento de combustível e os demais pontos de venda de garrafas 
de GPL com atendimento ao público devem garantir o contínuo fornecimento de garrafas de GPL, 
designadamente das tipologias sujeitas ao preço fixado no âmbito deste regime.

11 — O cumprimento das disposições estabelecidas no presente artigo está sujeito à fiscali-
zação da Entidade Nacional para o Setor Energético, E. P. E., das forças e serviços de segurança 
e da polícia municipal, da Autoridade da Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e das demais 
entidades com competências nesta matéria.

Artigo 30.º

Veículos particulares com lotação superior a cinco lugares

Os veículos particulares com lotação superior a cinco lugares apenas podem circular, no 
âmbito das deslocações autorizadas ao abrigo do n.º 3 do artigo 4.º, salvo se todos os ocupantes 
integrarem o mesmo agregado familiar, com dois terços da sua capacidade, devendo os ocupantes 
usar máscara ou viseira, com as exceções previstas no artigo 13.º -B do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, 
de 13 de março, na sua redação atual.

Artigo 31.º

Funerais

1 — A realização de funerais está condicionada à adoção de medidas organizacionais que 
garantam a inexistência de aglomerados de pessoas e o controlo das distâncias de segurança, 
designadamente a fixação de um limite máximo de presenças, a determinar pela autarquia local 
que exerça os poderes de gestão do respetivo cemitério.

2 — Do limite fixado nos termos do número anterior não pode resultar a impossibilidade da pre-
sença no funeral de cônjuge ou unido de facto, ascendentes, descendentes, parentes ou afins.

Artigo 32.º

Regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos

1 — Os passageiros de voos com origem em países a definir por despacho dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa nacional, da administração 
interna, da saúde e da aviação civil têm de apresentar, no momento da partida, um comprovativo de 
realização de teste molecular por RT -PCR para despiste da infeção por SARS -CoV -2 com resultado 
negativo, realizado nas 72 horas anteriores à hora do embarque, sob pena de lhes ser recusado o 
embarque na aeronave e a entrada em território continental.

2 — Os cidadãos nacionais e os cidadãos estrangeiros com residência legal em território 
continental, bem como o pessoal diplomático colocado em Portugal que, excecionalmente, não 
sejam portadores de comprovativo de realização de teste molecular por RT -PCR para despiste da 
infeção por SARS -CoV -2 com resultado negativo nos termos do número anterior, devem realizar 
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o referido teste à chegada, antes de entrar em território continental, a expensas próprias, sendo, 
para o efeito, encaminhados pelas autoridades competentes.

3 — Os testes laboratoriais referidos no número anterior são efetuados e disponibilizados pela 
ANA — Aeroportos de Portugal, S. A. (ANA, S. A.), através de profissionais de saúde habilitados 
para o efeito, podendo este serviço ser subcontratado.

4 — A ANA, S. A., deve efetuar, nos aeroportos internacionais portugueses que gere, o ras-
treio de temperatura corporal por infravermelhos a todos os passageiros que chegam a território 
continental.

5 — Os passageiros a quem, no âmbito do rastreio a que se refere o número anterior, seja 
detetada uma temperatura corporal igual ou superior a 38.º C, tal como definida pela DGS, devem 
ser encaminhados imediatamente para um espaço adequado à repetição da medição da tempe-
ratura corporal, devendo esses passageiros, se a avaliação da situação o justificar, ser sujeitos a 
teste molecular por RT -PCR para despiste da infeção por SARS -CoV -2.

6 — O rastreio do controlo da temperatura corporal por infravermelhos e a medição da tem-
peratura corporal são da responsabilidade da ANA, S. A., devendo esta última ser efetuada por 
profissionais de saúde devidamente habilitados para o efeito, ainda que subcontratados.

7 — Os passageiros a que se refere o n.º 2, bem como aqueles a quem seja detetada uma 
temperatura corporal igual ou superior a 38ºC e que realizem o teste molecular por RT -PCR para 
despiste da infeção por SARS -CoV -2, aguardam em local próprio no interior do aeroporto até à 
notificação do resultado.

Artigo 33.º

Suspensão de voos e confinamento obrigatório

Quando a situação epidemiológica assim o justificar, os membros do Governo responsáveis 
pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa nacional, da administração interna, da saúde e 
da aviação civil podem, mediante despacho, determinar:

a) A suspensão de voos com origem e destino em determinados países;
b) A necessidade de imposição de período de confinamento obrigatório à chegada a território 

nacional aos passageiros provenientes de determinados países.

Artigo 34.º

Reposição do controlo de pessoas nas fronteiras terrestres e fluviais

1 — É reposto o controlo de pessoas nas fronteiras internas portuguesas, terrestres e flu-
viais, nos termos do n.º 6 do artigo 6.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, na sua redação atual, e 
do artigo 28.º do Código de Fronteiras Schengen, aprovado pelo Regulamento (UE) 2016/399 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2016, na sua redação atual.

2 — Sem prejuízo da colaboração entre forças e serviços de segurança, cabe ao Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras aplicar as presentes medidas em matéria de controlo de fronteiras e à 
Guarda Nacional Republicana efetuar a vigilância entre os postos de passagem autorizados nos 
termos do n.º 7.

3 — É proibida a circulação rodoviária nas fronteiras internas terrestres, independentemente 
do tipo de veículo, com exceção do transporte internacional de mercadorias, do transporte de tra-
balhadores transfronteiriços e da circulação de veículos de emergência e socorro e de serviço de 
urgência.

4 — É suspensa a circulação ferroviária entre Portugal e Espanha, exceto para efeitos de 
transporte de mercadorias.

5 — É suspenso o transporte fluvial entre Portugal e Espanha.
6 — As limitações referidas nos números anteriores não prejudicam:

a) O direito de entrada dos cidadãos nacionais e dos titulares de autorização de residência 
em Portugal;

b) O direito de saída dos cidadãos residentes noutro país.
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7 — Para efeitos do presente artigo, os pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre, 
são determinados mediante despacho do membro do Governo responsável pela área da adminis-
tração interna.

Artigo 35.º

Serviços públicos

1 — As lojas de cidadão permanecem encerradas, mantendo -se o atendimento presencial 
mediante marcação, na rede de balcões dos diferentes serviços públicos, bem como a prestação 
desses serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto com os cidadãos e as em-
presas.

2 — Pode ser determinado o funcionamento de serviços públicos considerados essenciais, em 
termos distintos do previsto no número anterior, a definir por despacho dos membros do Governo 
responsáveis pela área do serviço em causa e pela área da Administração Pública.

3 — Pode o membro do Governo responsável pela área da Administração Pública, com facul-
dade de delegação, salvo para os serviços essenciais a que se refere o artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 13 de março, determinar:

a) A definição de orientações relativas à constituição e manutenção de situações de mobilidade;
b) A definição de orientações sobre os casos em que aos trabalhadores da Administração Pú-

blica pode ser imposto o exercício de funções em local diferente do habitual, em entidade diversa 
ou em condições e horários de trabalho diferentes;

c) A articulação com as autarquias no que se refere aos serviços públicos locais, em especial 
os espaços cidadão, e ao regime de prestação de trabalho na administração local;

d) A centralização e coordenação da informação quanto ao funcionamento e comunicação dos 
serviços públicos de atendimento;

e) A difusão de informação, instrumentos de apoio e práticas inovadoras de gestão e orga-
nização do trabalho, para proporcionar suporte a atividade dos serviços e dos trabalhadores em 
novos ambientes do trabalho.

4 — O membro do Governo responsável pela área dos negócios estrangeiros adapta o disposto 
no presente artigo aos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Artigo 36.º

Atividades letivas

1 — Ficam suspensas:

a) As atividades letivas, em regime presencial, nos estabelecimentos de ensino públicos, 
particulares e cooperativos e do setor social e solidário, do ensino secundário, às quais é aplicável 
o regime não presencial estabelecido na Resolução do Conselho de Ministros n.º 53 -D/2020, de 
20 de julho;

b) As atividades de apoio social desenvolvidas em centro de convívio, centro de atividades 
de tempos livres, excluindo quanto às crianças e aos alunos que retomem ou tenham retomado as 
atividades educativas e letivas, e universidades seniores;

c) As atividades letivas e não letivas presenciais das instituições de ensino superior, sem 
prejuízo das épocas de avaliação em curso.

2 — Excetuam -se do disposto na alínea a) do número anterior:

a) Sempre que necessário, sendo os mesmos assegurados, os apoios terapêuticos prestados 
nos estabelecimentos de educação especial, nas escolas e, ainda, pelos centros de recursos para a 
inclusão, bem como o acolhimento nas unidades integradas nos centros de apoio à aprendizagem, 
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para os alunos para quem foram mobilizadas medidas adicionais, salvaguardando -se, no entanto, 
as orientações das autoridades de saúde;

b) A realização de provas ou exames de curricula internacionais.

3 — Sem prejuízo dos números anteriores:

a) Os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede pública de ensino e os es-
tabelecimentos particulares, cooperativos e do setor social e solidário com financiamento público 
adotam as medidas necessárias para a prestação de apoios alimentares a alunos beneficiários dos 
escalões A e B da ação social escolar.

b) As Equipas Locais de Intervenção Precoce retomam as respetivas atividades presenciais 
regulares, salvaguardadas todas as medidas de higiene e segurança recomendadas pela DGS;

c) Os Centros de Apoio à Vida Independente devem manter -se a funcionar, garantindo a 
prestação presencial dos apoios aos beneficiários por parte dos assistentes pessoais, podendo 
as equipas técnicas, excecionalmente, realizar com recurso a meios telemáticos, as atividades 
compatíveis com os mesmos.

Artigo 37.º

Trabalhadores de serviços essenciais

1 — É identificado em cada agrupamento de escolas um estabelecimento de ensino que pro-
mova o acolhimento dos filhos ou outros dependentes a cargo de trabalhador cuja mobilização para 
o serviço ou prontidão obste a que prestem assistência aos mesmos na sequência da suspensão 
prevista no artigo anterior, e que sejam:

a) Profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e de socorro, incluindo os bom-
beiros voluntários, e das forças armadas;

b) Trabalhadores dos serviços públicos essenciais;
c) Trabalhadores de instituições, equipamentos sociais ou de entidades que desenvolvam 

respostas de carácter residencial de apoio social e de saúde às pessoas idosas, às pessoas com 
deficiência, às crianças e jovens em perigo e às vítimas de violência doméstica;

d) Trabalhadores de serviços de gestão e manutenção de infraestruturas essenciais, bem 
como de outros serviços essenciais.

2 — São serviços essenciais, para efeitos do disposto no número anterior, os definidos na 
Portaria n.º 25 -A/2021, de 29 de janeiro.

Artigo 38.º

Suspensão de atividades formativas

1 — Ficam igualmente suspensas as atividades formativas desenvolvidas em regime presencial 
realizadas por entidades formadoras de natureza pública, privada, cooperativa ou social.

2 — A atividade formativa presencial prevista no número anterior pode ser excecionalmente 
substituída por formação no regime a distância, sempre que estiverem reunidas condições para o 
efeito, nomeadamente quando se trate de formação profissional obrigatória requerida para o acesso 
e exercício profissionais mediante autorização da autoridade competente.

Artigo 39.º

Medidas no âmbito das estruturas residenciais e outras estruturas e respostas de acolhimento

1 — A proteção dos residentes em estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados 
continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e outras estrutu-
ras e respostas residenciais dedicadas a crianças, jovens e pessoas com deficiência, bem como 
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a requerentes e beneficiários de proteção internacional e a acolhimento de vítimas de violência 
doméstica e de tráfico de seres humanos, face à sua especial vulnerabilidade, deve envolver:

a) Autovigilância de sintomas de doença pelos profissionais afetos a estas unidades, bem 
como a vigilância de sintomas dos residentes e o seu rastreio regular por forma a identificar pre-
cocemente casos suspeitos;

b) Obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas por todos os profissionais destas estruturas;
c) Realização de testes a todos os residentes caso seja detetado um caso positivo em qual-

quer contacto;
d) Colocação em prontidão de equipamento de âmbito municipal ou outro, para eventual neces-

sidade de alojamento de pessoas em isolamento profilático ou em situação de infeção confirmada 
da doença COVID -19 que, face à avaliação clínica, não determine a necessidade de internamento 
hospitalar;

e) Permissão, salvo nas estruturas e respostas dedicadas a acolhimento de vítimas de violên-
cia doméstica e de tráfico de seres humanos, da realização de visitas a utentes, com observância 
das regras definidas pela DGS, e avaliação da necessidade de suspensão das mesmas por tempo 
limitado e de acordo com a situação epidemiológica específica, em articulação com a autoridade 
de saúde local;

f) Seguimento clínico de doentes COVID -19 cuja situação clínica não exija internamento 
hospitalar por profissionais de saúde dos agrupamentos de centros de saúde da respetiva área de 
intervenção em articulação com o hospital da área de referência;

g) Operacionalização de equipas de intervenção rápida, compostas por ajudantes de ação 
direta, auxiliares de serviços gerais, enfermeiros, psicólogos e médicos com capacidade de ação 
imediata na contenção e estabilização de surtos da doença COVID -19;

h) Manutenção do acompanhamento pelas equipas multidisciplinares.

2 — Os testes de diagnóstico de SARS -CoV -2 são realizados por um profissional de saúde, 
sendo os respetivos resultados globalmente comunicados ao responsável da direção técnica da 
estrutura residencial, ficando este sujeito a sigilo profissional.

3 — Em caso de deteção de casos positivos, a entidade responsável pela análise dos resultados 
comunica a identificação dos visados diretamente ao responsável da direção técnica da estrutura 
residencial, o mais brevemente possível, de forma a prevenir contágios.

4 — Para efeitos dos n.os 2 e 3 pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais na medida 
do estritamente indispensável.

Artigo 40.º

Atividades em contexto académico

É proibida, no âmbito académico do ensino superior, a realização de festejos, bem como de 
atividades lúdicas ou recreativas.

Artigo 41.º

Atividade física e desportiva

1 — É permitida, desde que no cumprimento das orientações específicas da DGS:

a) A prática de todas as atividades de treino e competitivas profissionais e equiparadas, desde 
que sem público;

b) A prática de todas as atividades de treino e competitivas, desde que sem público, de moda-
lidades desportivas de baixo risco descritas nas competentes orientações da DGS;

c) A prática de atividade física ao ar livre, em grupos de até quatro pessoas;
d) A prática de atividade física e desportiva em ginásios e academias, estando proibida a 

realização de aulas de grupo e de modalidades desportivas de médio e alto risco de acordo com 
as orientações da DGS.
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2 — Para efeitos do presente decreto, são equiparadas a atividades profissionais as atividades 
de atletas de alto rendimento, de seleções nacionais das modalidades olímpicas e paralímpicas, da 
1.ª divisão nacional ou de competição de nível competitivo correspondente de todas as modalidades 
dos escalões de seniores masculino e feminino, os que participem em campeonatos internacionais 
a atividade de acompanhantes destes atletas em desporto adaptado, bem como as respetivas 
equipas técnicas e de arbitragem.

3 — As instalações desportivas em funcionamento regem -se pelo disposto no n.º 4 do ar-
tigo 17.º, com as necessárias adaptações.

Artigo 42.º

Eventos

1 — É proibida a realização de celebrações e de outros eventos, à exceção de cerimónias 
religiosas, incluindo celebrações comunitárias.

2 — Em situações devidamente justificadas, os membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da administração interna e da saúde podem, conjuntamente, autorizar a realização de outras 
celebrações ou eventos, definindo os respetivos termos.

Artigo 43.º

Museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e similares

1 — É permitido o funcionamento de museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e 
similares desde que se:

a) Observem as normas e as instruções definidas pela DGS referentes ao distanciamento 
físico, higiene das mãos e superfícies, etiqueta respiratória e as regras previstas no presente 
decreto;

b) Garanta que cada visitante dispõe de uma área mínima de 20 metros quadrados e de uma 
distância mínima de 2 metros para qualquer outra pessoa que não seja membro do mesmo agre-
gado familiar que coabite;

c) Assegure, sempre que possível:

i) A criação de um sentido único de visita;
ii) A limitação do acesso a visita a espaços exíguos;
iii) A eliminação ou, caso não seja possível, a redução do cruzamento de visitantes em zonas 

de estrangulamento;

d) Minimizem as áreas de concentração dos visitantes com equipamentos interativos, devendo, 
preferencialmente, ser desativados os equipamentos que necessitem ou convidem à interação dos 
visitantes;

e) Recorra, preferencialmente, no caso de visitas de grupo, a mecanismos de marcação pré-
via, a fim de evitar situações de espera para entrar no equipamento cultural, bem como no espaço 
exterior;

f) Coloquem barreiras nas áreas de bilheteira e atendimento ao público;
g) Privilegie a realização de transações por TPA.

2 — A admissão dos visitantes deve ser realizada de forma livre ou por conjunto de pessoas, 
dependendo da área do referido equipamento cultural, devendo ser assegurada a regra de ocupa-
ção máxima indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área.

3 — A ocupação ou o serviço em esplanadas ao livre dos equipamentos culturais apenas é 
permitida nos termos do disposto no artigo 25.º
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Artigo 44.º

Proibição de acesso a espaços públicos

Compete ao presidente da câmara municipal territorialmente competente:

a) O encerramento de todos os espaços públicos em que se verifique aglomeração de pessoas, 
designadamente passadeiras, marginais, calçadões e praias;

b) A sinalização da proibição de utilização de bancos de jardim, parques infantis e equipamentos 
públicos para a prática desportiva (fitness).

Artigo 45.º

Cuidados pessoais e estética

É permitido o funcionamento, devendo respeitar -se as orientações definidas pela DGS, de:

a) Salões de cabeleireiro, barbeiros, institutos de beleza, mediante marcação prévia;
b) Estabelecimentos ou estúdios de tatuagens e bodypiercing, mediante marcação prévia;
c) Atividade de massagens em salões de beleza;

CAPÍTULO III

Disposições finais

Artigo 46.º

Execução a nível local

O Primeiro -Ministro procede à nomeação das autoridades que coordenam a execução da 
declaração do estado de emergência no território continental, a nível local, nos termos do n.º 4 do 
artigo 20.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua redação atual.

Artigo 47.º

Defesa nacional

O membro do Governo responsável pela área da defesa nacional assegura a articulação com 
as restantes áreas governativas para garantir, quando necessário, o empenhamento de pessoas, 
meios, bens e serviços da defesa nacional necessários ao cumprimento do disposto no presente 
decreto.

Artigo 48.º

Administração interna

O membro do Governo responsável pela área da administração interna, com faculdade de 
delegação:

a) Determina o encerramento da circulação rodoviária e ferroviária, por razões de saúde pú-
blica, segurança ou fluidez do tráfego ou a restrição à circulação de determinados tipos de veículos;

b) Coordena uma estrutura de monitorização do estado de emergência, composta por repre-
sentantes das áreas governativas definidos por despacho do Primeiro -Ministro e de representantes 
das forças e serviços de segurança e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, para 
efeitos de acompanhamento e produção de informação regular sobre a situação, designadamente 
para efeito do cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, 
na sua redação atual, sem prejuízo das competências próprias da secretária -geral do Sistema de 
Segurança Interna e do Gabinete Coordenador de Segurança;
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c) Estabelece, conjuntamente com o membro do Governo responsável pela área da saúde, 
cercas sanitárias, mediante proposta das autoridades de saúde;

d) Estabelece medidas específicas de controlo e fiscalização do disposto no presente decreto, 
em articulação com outras áreas governativas, quando aplicável em razão da matéria.

Artigo 49.º

Proteção civil

No âmbito da proteção civil, e sem prejuízo do disposto na Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, 
na sua redação atual:

a) São acionadas as estruturas de coordenação política e institucional territorialmente com-
petentes, as quais avaliam, em função da evolução da situação, a eventual ativação dos planos de 
emergência de proteção civil do respetivo nível territorial;

b) É efetuada a avaliação permanente da situação operacional e a correspondente adequação 
do estado de alerta especial do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro;

c) É operacionalizado um dispositivo permanente de, no máximo, 500 equipas especializa-
das, existentes em todos os corpos de bombeiros voluntários, para o apoio, socorro e transporte 
de doentes, bem como para assistir as operações no âmbito do plano de vacinação contra a 
COVID -19.

Artigo 50.º

Regulamentos e atos de execução

1 — Os regulamentos e atos administrativos de execução do presente decreto são eficazes 
através de mera notificação ao destinatário, por via eletrónica ou outra, sendo dispensadas as 
demais formalidades aplicáveis, considerando -se notificados no próprio dia.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, entende -se por realizada a notificação aos 
destinatários através da publicação dos regulamentos ou atos no site das entidades competentes 
para a aprovação dos regulamentos ou a prática dos atos.

Artigo 51.º

Fiscalização

1 — Compete às forças e serviços de segurança e às polícias municipais fiscalizar o cumpri-
mento do disposto no presente decreto, mediante:

a) A sensibilização da comunidade quanto ao dever geral de recolhimento domiciliário e à 
interdição das deslocações que não sejam justificadas;

b) A emanação das ordens legítimas, nos termos do presente decreto, designadamente para 
recolhimento ao respetivo domicílio;

c) O encerramento dos estabelecimentos e a cessação das atividades previstas no anexo I 
ao presente decreto;

d) A cominação e a participação por crime de desobediência, nos termos e para os efeitos da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 348.º do Código Penal, bem como do artigo 7.º da Lei n.º 44/86, de 30 
de setembro, por violação do disposto nos artigos 4.º , 5.º, 15.º e 16.º do presente decreto, bem 
como do confinamento obrigatório por quem a ele esteja sujeito nos termos do artigo 3.º;

e) O acompanhamento e seguimento de pessoas em isolamento profilático ou em vigilância ativa;
f) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das 

concentrações superiores a cinco pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar ou 
resultarem de exceções previstas no presente decreto.
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2 — A ASAE é competente para efeitos do disposto na alínea c) do número anterior, sendo 
igualmente competente para fiscalizar o cumprimento, pelos operadores económicos, do disposto 
no presente decreto.

3 — As juntas de freguesia colaboram no cumprimento do disposto no presente decreto, desig-
nadamente no aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública, na recomendação 
a todos os cidadãos do cumprimento da interdição das deslocações que não sejam justificadas, na 
sensibilização para o dever geral de recolhimento domiciliário e na sinalização, junto das forças e 
serviços de segurança, bem como da polícia municipal, de estabelecimentos a encerrar.

4 — As forças e serviços de segurança reportam permanentemente ao membro do Governo 
responsável pela área da administração interna o grau de cumprimento pela população do disposto 
no presente decreto, com vista a que o Governo possa avaliar a todo o tempo a situação.

Artigo 52.º

Dever geral de cooperação

Durante o período de vigência do estado de emergência os cidadãos e demais entidades têm 
o dever de colaboração, nomeadamente no cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e 
agentes responsáveis pela segurança, proteção civil e saúde pública, na pronta satisfação de soli-
citações que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização 
das medidas constantes do presente decreto.

Artigo 53.º

Salvaguarda de medidas

O disposto no presente decreto não prejudica a existência e validade de outras medidas que já 
tenham sido adotadas no âmbito do combate à doença COVID -19, prevalecendo sobre as mesmas 
quando disponham em sentido contrário.

Artigo 54.º

Norma revogatória

Sem prejuízo do disposto na segunda parte do artigo 5.º do Decreto n.º 4/2021, de 13 de 
março, na sua redação atual, são revogados:

a) O Decreto n.º 4/2021, de 13 de março;
b) O Decreto n.º 5/2021, de 28 de março.

Artigo 55.º

Entrada em vigor

O presente decreto entra em vigor às 00:00 h do dia 5 de abril de 2021.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 1 de abril de 2021. — António Luís Santos da 
Costa.

Assinado em 3 de abril de 2021.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 3 de abril de 2021.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.
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ANEXO I

[a que se referem o artigo 15.º, a alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º e a alínea c) do n.º 1 do artigo 51.º]

1 — Atividades recreativas, de lazer e diversão:

Discotecas, bares e salões de dança ou de festa;
Circos;
Parques de diversões e parques recreativos e similares para crianças;
Parques aquáticos, sem prejuízo do acesso dos trabalhadores para efeitos de cuidado dos 

animais;
Quaisquer locais destinados a práticas desportivas de lazer, salvo para a prática desportiva 

admitida nos termos do artigo 41.º do presente decreto;
Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores.

2 — Atividades culturais e artísticas:

Auditórios, salas de espetáculo e espaços equivalentes;
Praças, locais e instalações tauromáquicas;
Pavilhões de congressos, salas polivalentes, salas de conferências e pavilhões multiúsos.

3 — Atividades educativas e formativas:

Centros de estudo ou explicações, exceto para alunos cuja atividade letiva presencial tenha 
retomado;

Escolas de línguas, escolas de condução e centros de exame;
Estabelecimentos de dança e de música, exceto para os alunos cujas atividades educativas 

e letivas presenciais retomem ou tenham retomado.

4 — As seguintes instalações desportivas, salvo para a prática desportiva admitida nos termos 
do artigo 41.º do presente decreto e das orientações da DGS:

Campos de futebol, rugby e similares;
Pavilhões ou recintos fechados;
Pavilhões de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins e similares;
Pistas de patinagem, hóquei no gelo e similares;
Ringues de boxe, artes marciais e similares;
Pavilhões polidesportivos;
Estádios;

5 — Atividades em espaços abertos, espaços e vias públicas, ou espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas:

Provas e exibições náuticas;
Provas e exibições aeronáuticas;
Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer natureza.

6 — Espaços de jogos e apostas:

Casinos;
Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, como bingos ou similares;
Equipamentos de diversão e similares;
Salões de jogos e salões recreativos.

7 — Atividades de restauração:

Restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, nos termos dos artigos 16.º, 25.º 
e 27.º;
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Bares e afins;
Bares e restaurantes de hotel, salvo para entrega nos quartos dos hóspedes (room service) 

ou para consumo fora do estabelecimento através de entrega ao domicílio, diretamente ou através 
de intermediário, bem como para disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta 
do estabelecimento ou ao postigo (take -away), nos termos dos artigos 16.º, 25.º e 27.º, com as 
necessárias adaptações;

Esplanadas fechadas;
Áreas de consumo de comidas e bebidas (food -courts) dos conjuntos comerciais, sem prejuízo 

do disposto no n.º 6 do artigo 25.º

8 — Termas e spas ou estabelecimentos afins.

ANEXO II

(a que se refere o n.º 1 do artigo 16.º)

1 — Mercearias, minimercados, supermercados e hipermercados.
2 — Frutarias, talhos, peixarias e padarias.
3 — Feiras e mercados, nos termos do artigo 22.º
4 — Produção e distribuição agroalimentar.
5 — Lotas.
6 — Restauração, nos termos dos artigos 16.º, 25.º e 27.º
7 — Esplanadas abertas, nos termos dos artigos 16.º, 18.º, 25.º, 27.º e 43.º
8 — Atividades de comércio eletrónico, bem como as atividades de prestação de serviços que 

sejam prestados à distância, sem contacto com o público, ou que desenvolvam a sua atividade 
através de plataforma eletrónica.

9 — Serviços médicos ou outros serviços de saúde e apoio social.
10 — Farmácias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica.
11 — Estabelecimentos de produtos médicos e ortopédicos.
12 — Oculistas.
13 — Estabelecimentos de produtos cosméticos e de higiene.
14 — Estabelecimentos de produtos naturais e dietéticos.
15 — Serviços públicos essenciais e respetiva reparação e manutenção (água, energia elé-

trica, gás natural e gases de petróleo liquefeitos canalizados, comunicações eletrónicas, serviços 
postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais, serviços de recolha e tratamento de 
efluentes, serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos e de higiene urbana e serviço de trans-
porte de passageiros).

16 — Serviços habilitados para o fornecimento de água, a recolha e tratamento de águas re-
siduais e ou de resíduos gerados no âmbito das atividades ou nos estabelecimentos referidos no 
presente anexo e nas atividades autorizadas.

17 — Papelarias e tabacarias (jornais, tabaco).
18 — Jogos sociais.
19 — Centros de atendimento médico -veterinário.
20 — Estabelecimentos de venda de animais de companhia e de alimentos e rações.
21 — Estabelecimentos de venda de flores, plantas, sementes e fertilizantes e produtos fitos-

sanitários químicos e biológicos.
22 — Estabelecimentos de lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles.
23 — Drogarias.
24 — Lojas de ferragens e estabelecimentos de venda de material de bricolage.
25 — Postos de abastecimento de combustível e postos de carregamento de veículos elétricos.
26 — Estabelecimentos de venda de combustíveis para uso doméstico.
27 — Estabelecimentos de comércio de tratores e máquinas agrícolas e industriais, navios e 

embarcações.
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28 — Estabelecimentos de comércio, manutenção e reparação de velocípedes, veículos 
automóveis e motociclos, tratores e máquinas agrícolas e industriais, navios e embarcações, bem 
como venda de peças e acessórios e serviços de reboque.

29 — Estabelecimentos de venda e reparação de eletrodomésticos, equipamento informático 
e de comunicações.

30 — Serviços bancários, financeiros e seguros.
31 — Atividades funerárias e conexas.
32 — Serviços de manutenção e reparações ao domicílio.
33 — Serviços de segurança ou de vigilância ao domicílio.
34 — Atividades de limpeza, desinfeção, desratização e similares.
35 — Serviços de entrega ao domicílio.
36 — Máquinas de vending.
37 — Atividade por vendedores itinerantes, para disponibilização de bens de primeira neces-

sidade ou de outros bens considerados essenciais na presente conjuntura, nas localidades onde 
essa atividade, de acordo com decisão do município tomada ao abrigo do n.º 2 do artigo 21.º, seja 
necessária para garantir o acesso a bens essenciais pela população.

38 — Atividade de aluguer de veículos de mercadorias sem condutor (rent -a -cargo).
39 — Atividade de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent -a -car).
40 — Prestação de serviços de execução ou beneficiação das Redes de Faixas de Gestão 

de Combustível.
41 — Estabelecimentos de venda de material e equipamento de rega, assim como produtos 

relacionados com a vinificação, assim como material de acomodação de frutas e legumes.
42 — Estabelecimentos de venda de produtos fitofarmacêuticos e biocidas.
43 — Estabelecimentos de venda de medicamentos veterinários.
44 — Estabelecimentos onde se prestem serviços médicos ou outros serviços de saúde e apoio 

social, designadamente hospitais, consultórios e clínicas, clínicas dentárias e centros de atendimento 
médico -veterinário com urgência, bem como aos serviços de suporte integrados nestes locais.

45 — Centros de inspeção técnica de veículos, só podendo os mesmos funcionar por marcação.
46 — Hotéis, estabelecimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local, bem como 

estabelecimentos que garantam alojamento estudantil.
47 — Atividades de prestação de serviços que integrem autoestradas, designadamente áreas 

de serviço, postos de abastecimento de combustíveis, sem prejuízo da aplicabilidade das regras 
previstas no presente decreto quanto a espaços de restauração.

48 — Postos de abastecimento de combustíveis não abrangidos pelo número anterior e postos 
de carregamento de veículos elétricos.

49 — Estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território continental, 
após o controlo de segurança dos passageiros.

50 — Cantinas ou refeitórios que se encontrem em regular funcionamento.
51 — Outras unidades de restauração coletiva cujos serviços de restauração sejam praticados 

ao abrigo de um contrato de execução continuada.
52 — Notários.
53 — Salões de cabeleireiro, barbeiros e institutos de beleza, mediante marcação prévia.
54 — Estabelecimentos de comércio de livros e suportes musicais.
55 — Serviços de mediação imobiliária.
56 — Atividades e estabelecimentos enunciados nos números anteriores, ainda que integrados 

em centros comerciais.
100000308 

N.º 64-A 3 de abril de 2021 Pág. 29 



N.º 73 15 de abril de 2021 Pág. 15-(2)

Diário da República, 1.ª série

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 6-A/2021

de 15 de abril

Sumário: Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República.

Na sequência da renovação da declaração do estado de emergência efetuada pelo Decreto 
do Presidente da República n.º 31 -A/2021, de 25 de março, foram aprovados o Decreto n.º 5/2021, 
de 28 de março, e, posteriormente, o Decreto n.º 6/2021, de 3 de abril.

Tendo a declaração do estado de emergência sido renovada através do Decreto do Pre-
sidente da República n.º 41 -A/2021, de 14 de abril, e estando em curso, concomitantemente, 
a estratégia gradual de levantamento das medidas de confinamento, nos termos definidos na 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março, que prevê as datas indicativas 
de 15 de março, 5 de abril, 19 de abril e 3 de maio para a adoção de novas medidas para efei-
tos de levantamento daquelas medidas, torna -se necessário, com vista a regulamentar o novo 
período de estado de emergência, prorrogar a vigência do Decreto n.º 6/2021, de 3 de abril, até 
às 23:59 h do dia 18 de abril.

A prorrogação até esta data ocorre em função do período do estado de emergência decre-
tado ao abrigo do Decreto do Presidente da República n.º 31 -A/2021, de 25 de março, cessar às 
23:59 h do dia 15 de abril, e ser renovado a partir do dia 16 de abril pelo Decreto do Presidente 
da República n.º 41 -A/2021, de 14 de abril. Assim, sendo a próxima data de referência prevista no 
levantamento gradual das medidas o dia 19 de abril, pelo presente decreto prorroga -se a vigência 
do Decreto n.º 6/2021, de 3 de abril, até ao dia 18 de abril — mantendo -se vigentes as regras ali 
previstas —, para que no dia imediatamente subsequente entrem em vigor as regras para a terceira 
fase da estratégia gradual de levantamento das medidas.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta:

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto:

a) Regulamenta a renovação do estado de emergência efetuada pelo Decreto do Presidente 
da República n.º 41 -A/2021, de 14 de abril;

b) Prorroga a vigência do Decreto n.º 6/2021, de 3 de abril.

Artigo 2.º

Prorrogação do Decreto n.º 6/2021, de 3 de abril

A vigência do Decreto n.º 6/2021, de 3 de abril, é prorrogada até às 23:59 h do dia 18 de abril 
de 2021.
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Artigo 3.º

Entrada em vigor

O presente decreto entra em vigor às 00:00 h do dia 16 de abril de 2021.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 15 de abril de 2021. — António Luís Santos 
da Costa.

Assinado em 15 de abril de 2021.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 15 de abril de 2021.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

114156713 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 7/2021

de 17 de abril

Sumário: Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República.

Na sequência da renovação da declaração do estado de emergência, com fundamento na 
verificação de uma situação de calamidade pública, operada pelo Decreto do Presidente da Repú-
blica n.º 41 -A/2021, de 14 de abril, vem o Governo, nos termos da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, 
regulamentar aquele decreto.

Fá -lo prosseguindo, quanto à generalidade do País — de acordo com critérios de avaliação 
da situação epidemiológica —, a estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento 
no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19 estabelecida na Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março.

No entanto, de acordo com os referidos critérios de avaliação da situação epidemiológica, tal 
não sucede para todo o País, na medida em que a situação epidemiológica verificada em certos 
municípios justifica que a 10 deles se apliquem regras diferentes.

Deste modo, o presente decreto prevê quatro regras relativamente ao seu âmbito de apli-
cação territorial: i) normas de âmbito nacional, aplicáveis a todos os municípios, que incidem, 
designadamente, sobre o levantamento da suspensão das atividades letivas presenciais e das 
atividades formativas presenciais ou à fixação de regras em matéria de voos, tráfego aéreo e fron-
teiras terrestres e fluviais; ii) regras, correspondentes à 3.ª fase de desconfinamento, aplicáveis à 
generalidade dos municípios portugueses; iii) regras, correspondentes à manutenção na 2.ª fase 
de desconfinamento, aplicáveis a seis municípios do território nacional continental iv) regras, 
correspondentes à regressão à 1.ª fase de desconfinamento, aplicáveis a quatro municípios do 
território nacional continental.

Em concreto, quanto aos municípios de Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior, a situação 
exige que haja um retrocesso nas medidas que haviam sido adotadas. Deste modo, quanto a estes 
quatro municípios, é repristinado o Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, na redação dada pelo 
Decreto n.º 5/2021, de 28 de março. Tal corresponde, portanto, às medidas que haviam vigorado 
durante a 1.ª fase de desconfinamento.

Relativamente aos municípios de Alandroal, Albufeira, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Mari-
nha Grande e Penela, a situação epidemiológica exige que os mesmos não prossigam para a fase 
seguinte de levantamento das medidas restritivas. Quanto a estes seis municípios é prorrogado o 
Decreto n.º 6/2021, de 3 de abril, que corresponde à 2.ª fase de desconfinamento.

Nos restantes municípios do território nacional continental, a situação epidemiológica permite 
que se prossiga para a 3.ª fase de levantamento de medidas conforme previsto na estratégia adotada 
pela Resolução do Conselho de Ministros supraidentificada. Assim, e em suma, o presente decreto, 
para além de fixar as medidas de índole nacional e de prorrogar e repristinar decretos anteriormente 
ou atualmente vigentes — remetendo para as regras neles previstas —, fixa as  regras a vigorar 
para a generalidade dos municípios portugueses durante o período em que vigorar o Decreto do 
Presidente da República n.º 41 -A/2021, de 14 de abril.

No que concerne a estes municípios, permite -se a abertura das lojas que, pela sua dimensão, 
ainda se encontravam encerradas e, ainda, todas as que se localizem em centros comerciais.

Passa a admitir -se atendimento no interior dos restaurantes, cafés e pastelarias, embora com 
o limite máximo de quatro pessoas por mesa no seu interior, sendo também fixado um novo limite 
de seis pessoas por mesa em esplanadas.

Por outro lado, reabrem também os cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos e as 
Lojas de Cidadão passam a efetuar atendimento presencial por marcação.
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Fica autorizada, nos termos definidos pela Direção -Geral da Saúde, a prática de modalidades 
desportivas de médio risco e a atividade física ao ar livre até seis pessoas.

Por fim, passa a ser possível, sem prejuízo de outras condicionantes previstas nos termos do 
presente decreto, a realização de eventos exteriores, embora com diminuição de lotação, bem como 
a realização de casamentos e batizados com um limite máximo de 25 % de lotação permitida.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta:

CAPÍTULO I

Objeto e âmbito de aplicação

Artigo 1.º

Objeto

1 — O presente decreto:

a) Regulamenta a renovação do estado de emergência efetuada pelo Decreto do Presidente 
da República n.º 41 -A/2021, de 14 de abril;

b) Prorroga a vigência de artigos do Decreto n.º 6/2021, de 3 de abril;
c) Repristina artigos do Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, na redação dada pelo Decreto 

n.º 5/2021, de 28 de março.

2 — O presente decreto determina igualmente que o disposto no número anterior tem aplicação 
territorial em função da situação epidemiológica, nos termos do artigo seguinte.

Artigo 2.º

Aplicação territorial

1 — Sem prejuízo dos números seguintes, o disposto no presente decreto é aplicável a todo 
o território nacional continental.

2 — O disposto no artigo 44.º é apenas aplicável aos seguintes municípios:

a) Alandroal;
b) Albufeira;
c) Carregal do Sal;
d) Figueira da Foz;
e) Marinha Grande;
f) Penela.

3 — O disposto no artigo 45.º é apenas aplicável aos seguintes municípios:

a) Moura;
b) Odemira;
c) Portimão;
d) Rio Maior.

4 — Aos municípios previstos no número anterior é igualmente aplicável o disposto nos capí-
tulos II e IV, com exceção dos artigos 15.º, 17.º, 20.º, 23.º, 30.º, 38.º a 40.º, 42.º e 51.º e do anexo 
ao presente decreto e do qual faz parte integrante.



N.º 74-A 17 de abril de 2021 Pág. 4

Diário da República, 1.ª série

CAPÍTULO II

Disposições gerais aplicáveis a todo o território nacional continental

SECÇÃO I

Medidas sanitárias e de saúde pública

Artigo 3.º

Confinamento obrigatório

1 — Ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, no domicílio ou, não 
sendo aí possível, noutro local definido pelas autoridades competentes:

a) Os doentes com COVID -19 e os infetados com SARS -CoV -2;
b) Os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde 

tenham determinado a vigilância ativa.

2 — As autoridades de saúde comunicam às forças e serviços de segurança do local de resi-
dência a aplicação das medidas de confinamento obrigatório.

3 — De acordo com a avaliação da situação epidemiológica e do risco concreto, da responsa-
bilidade da administração regional de saúde e do departamento de saúde pública territorialmente 
competentes, os cidadãos sujeitos a confinamento obrigatório podem ser acompanhados para 
efeitos de provisão de necessidades sociais e de saúde, mediante visita conjunta da proteção 
civil municipal, dos serviços de ação social municipais, dos serviços de ação social do Instituto da 
Segurança Social, I. P., ou de outros com as mesmas competências, das autoridades de saúde 
pública, das unidades de cuidados e das forças de segurança.

Artigo 4.º

Dever geral de recolhimento domiciliário

1 — Os cidadãos não podem circular em espaços e vias públicas, bem como em espaços e 
vias privadas equiparadas a vias públicas, e devem permanecer no respetivo domicílio, exceto para 
deslocações autorizadas pelo presente decreto.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, consideram -se deslocações autorizadas 
aquelas que visam:

a) A aquisição de bens e serviços ou a realização de atividades em estabelecimentos, bem 
como a frequência de equipamentos, que não se encontrem suspensas ou encerrados pelo pre-
sente decreto;

b) O desempenho de atividades profissionais ou equiparadas, incluindo para efeitos do exercício 
da liberdade de imprensa, quando não haja lugar ao teletrabalho nos termos do presente decreto, 
conforme atestado por declaração emitida pela entidade empregadora ou equiparada, ou a procura 
de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho;

c) Atender a motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de cuidados de 
saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados ou dádiva de sangue;

d) O acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico de seres humanos, 
bem como deslocações para efeitos de intervenção no âmbito da proteção das crianças e jovens 
em perigo, designadamente das comissões de proteção de crianças e jovens e das equipas mul-
tidisciplinares de assessoria técnica aos tribunais;

e) A assistência a pessoas vulneráveis, pessoas em situação de sem -abrigo, pessoas com 
deficiência, filhos, progenitores, idosos ou dependentes ou outras razões familiares imperativas, 
designadamente o cumprimento de partilha de responsabilidades parentais, conforme determinada 
por acordo entre os titulares das mesmas ou pelo tribunal competente;
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f) Deslocações para acompanhamento de menores para frequência dos estabelecimentos 
escolares cuja atividade presencial seja admitida;

g) A realização de provas e exames, bem como a realização de inspeções;
h) A fruição de momentos ao ar livre e o passeio dos animais de companhia, os quais devem 

ser de curta duração e ocorrer na zona de residência, desacompanhadas ou na companhia de 
membros do mesmo agregado familiar que coabitem;

i) A assistência de animais por médicos veterinários, detentores de animais para assistência 
médico -veterinária, cuidadores de colónias reconhecidas pelos municípios, voluntários de associa-
ções zoófilas com animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e pelos 
serviços veterinários municipais para recolha e assistência de animais, bem como a alimentação 
de animais;

j) As visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens essenciais a pessoas incapacitadas ou 
privadas de liberdade de circulação, bem como a participação em ações de voluntariado social;

k) O exercício das respetivas funções dos titulares dos órgãos de soberania, dirigentes dos 
parceiros sociais e dos partidos políticos representados na Assembleia da República, bem como 
das pessoas portadoras de livre -trânsito emitido nos termos legais;

l) O desempenho de funções oficiais por parte de pessoal das missões diplomáticas, consulares 
e das organizações internacionais localizadas em Portugal;

m) As deslocações necessárias à entrada e à saída do território continental, incluindo as 
necessárias à deslocação de, e para, o local do alojamento;

n) Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade 
impreterível, desde que devidamente justificados;

o) O retorno ao domicílio no âmbito das deslocações mencionadas nas alíneas anteriores.

3 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, em todas as deslocações efetuadas 
devem ser respeitadas as recomendações e ordens determinadas pelas autoridades de saúde e 
pelas forças e serviços de segurança, designadamente as respeitantes às distâncias a observar 
entre as pessoas.

Artigo 5.º

Teletrabalho e organização desfasada de horários

1 — É obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo laboral, 
da modalidade ou da natureza da relação jurídica, sempre que este seja compatível com a ativi-
dade desempenhada e o trabalhador disponha de condições para a exercer, sem necessidade de 
acordo das partes.

2 — O trabalhador em regime de teletrabalho tem os mesmos direitos e deveres dos demais 
trabalhadores, sem redução de retribuição, nos termos previstos no Código do Trabalho ou em 
instrumento de regulamentação coletiva aplicável, nomeadamente no que se refere a limites do 
período normal de trabalho e outras condições de trabalho, segurança e saúde no trabalho e 
reparação de danos emergentes de acidente de trabalho ou doença profissional, mantendo ainda 
o direito a receber o subsídio de refeição que já lhe fosse devido.

3 — O empregador deve disponibilizar os equipamentos de trabalho e de comunicação 
necessários à prestação de trabalho em regime de teletrabalho.

4 — Quando tal disponibilização não seja possível e o trabalhador assim o consinta, o teletra-
balho pode ser realizado através dos meios que o trabalhador detenha, competindo ao empregador 
a devida programação e adaptação às necessidades inerentes à prestação do teletrabalho.

5 — A empresa utilizadora ou beneficiária final dos serviços prestados é responsável por 
assegurar o cumprimento do disposto nos números anteriores, com as necessárias adaptações, 
aos trabalhadores temporários e prestadores de serviços que estejam a prestar atividade para 
essas entidades.

6 — O disposto nos números anteriores não é aplicável aos trabalhadores de serviços essen-
ciais abrangidos pelo artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação 
atual, bem como aos integrados nos estabelecimentos a que alude o n.º 4 do artigo 2.º do Decreto-
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-Lei n.º 79 -A/2020, de 1 de outubro, na sua redação atual, relativamente aos quais o teletrabalho 
não é obrigatório.

7 — Para efeitos do presente artigo, considera -se que as funções não são compatíveis com 
a atividade desempenhada, designadamente, nos seguintes casos:

a) Dos trabalhadores que prestam atendimento presencial, nos termos do artigo 30.º;
b) Dos trabalhadores diretamente envolvidos na Presidência Portuguesa do Conselho da 

União Europeia;
c) Dos trabalhadores relativamente ao quais assim seja determinado pelos membros do Governo 

responsáveis pelos respetivos serviços, ao abrigo do respetivo poder de direção.

8 — Sempre que não seja possível a adoção do regime de teletrabalho, independentemente 
do número de trabalhadores, o empregador deve organizar de forma desfasada as horas de 
entrada e saída dos locais de trabalho, bem como adotar as medidas técnicas e organizacionais 
que garantam o distanciamento físico e a proteção dos trabalhadores, aplicando -se, com as neces-
sárias adaptações, o disposto nos artigos 3.º e 4.º do Decreto -Lei n.º 79 -A/2020, de 1 de outubro, 
na sua redação atual.

Artigo 6.º

Uso de máscaras ou viseiras

1 — É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência em locais 
de trabalho que mantenham a respetiva atividade nos termos do presente decreto sempre que o 
distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável.

2 — A obrigação prevista no número anterior não é aplicável aos trabalhadores quando estejam 
a prestar o seu trabalho em gabinete, sala ou equivalente que não tenha outros ocupantes ou quando 
sejam utilizadas barreiras físicas impermeáveis de separação e proteção entre trabalhadores.

3 — Às situações previstas no presente artigo é aplicável, com as necessárias adaptações, o 
disposto no artigo 13.º -B do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.

Artigo 7.º

Controlo de temperatura corporal

1 — Nos casos em que se mantenha a respetiva atividade nos termos do presente decreto, 
podem ser realizadas medições de temperatura corporal por meios não invasivos, no controlo de 
acesso ao local de trabalho, a serviços ou instituições públicas, a estabelecimentos educativos, 
de ensino e de formação profissional, a espaços comerciais, culturais ou desportivos, a meios de 
transporte, a estabelecimentos de saúde, a estabelecimentos prisionais ou a centros educativos, 
bem como em estruturas residenciais.

2 — Podem igualmente ser sujeitos a medições de temperatura corporal as pessoas a que 
se refere o artigo seguinte.

3 — O disposto nos números anteriores não prejudica o direito à proteção individual de dados, 
sendo expressamente proibido o registo da temperatura corporal associado à identidade da pessoa, 
salvo com expressa autorização da mesma.

4 — As medições podem ser realizadas por trabalhador ao serviço da entidade responsável 
pelo local ou estabelecimento, sempre através de equipamento adequado a este efeito, que não 
pode conter qualquer memória ou realizar registos das medições efetuadas, não sendo admissível 
qualquer contacto físico com a pessoa visada.

5 — O trabalhador referido no número anterior fica sujeito a sigilo profissional.
6 — O acesso aos locais mencionados no n.º 1 pode ser impedido sempre que a pessoa:

a) Recuse a medição de temperatura corporal;
b) Apresente um resultado superior à normal temperatura corporal, considerando -se como tal 

uma temperatura corporal igual ou superior a 38ºC, tal como definida pela Direção -Geral da Saúde 
(DGS).
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7 — Nos casos em que o disposto na alínea b) do número anterior determine a impossibilidade 
de acesso de um trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera -se a falta justificada.

Artigo 8.º

Realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2

1 — Podem ser sujeitos à realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2:

a) Os trabalhadores, utentes e visitantes de estabelecimentos de prestação de cuidados de 
saúde;

b) Os trabalhadores, estudantes e visitantes dos estabelecimentos de educação, de ensino e 
formação profissional e das instituições de ensino superior;

c) Os trabalhadores, utentes, profissionais de comunidades terapêuticas e comunidades de 
inserção social, bem como dos centros de acolhimento temporário e centros de alojamento de 
emergência, e, quando aplicável, visitantes de estruturas residenciais para idosos, unidades de 
cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e de outras 
estruturas e respostas dedicadas a pessoas idosas, a crianças, jovens e pessoas com deficiência, 
bem como a requerentes e beneficiários de proteção internacional e a acolhimento de vítimas de 
violência doméstica e de tráfico de seres humanos;

d) No âmbito dos serviços prisionais e dos centros educativos:

i) Os reclusos nos estabelecimentos prisionais e os jovens internados em centros educativos;
ii) Quem pretenda visitar as pessoas referidas na alínea anterior;
iii) Os trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional e os demais trabalhadores da Direção -Geral 

de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), no exercício das suas funções e por causa delas, 
para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho;

iv) Os trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional, sempre que, no exercício das suas fun-
ções e por causa delas, acedam a outros locais ou neles permaneçam a propósito do transporte e 
guarda de reclusos, designadamente em unidades de saúde e tribunais;

v) Os prestadores de serviços e utentes de instalações afetas à atividade da DGRSP, sempre 
que nelas pretendam entrar ou permanecer;

e) Os trabalhadores que desempenham as suas funções nas Lojas de Cidadão para efeitos 
de acesso e permanência no local de trabalho;

f) Quem pretenda entrar ou sair do território continental ou das Regiões Autónomas por via 
aérea ou marítima;

g) Quem pretenda aceder a locais determinados para este efeito pela DGS.

2 — A realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2 referidos no número anterior é 
determinada pelo responsável máximo do respetivo estabelecimento ou serviço, salvo no caso 
das alíneas d) e e), em que o é, respetivamente, por despacho do diretor -geral de Reinserção 
e Serviços Prisionais ou por iniciativa da entidade gestora de cada Loja de Cidadão, nos termos 
determinados por orientação da DGS.

3 — Nos casos em que o resultado dos testes efetuados ao abrigo dos números anteriores 
impossibilite o acesso de um trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera -se a falta jus-
tificada.

Artigo 9.º

Suspensão excecional da cessação de contratos de trabalho

1 — Durante o período de vigência do estado de emergência suspende -se, temporária e exce-
cionalmente, e por necessidades imperiosas de serviço, a possibilidade de fazer cessar os contratos 
de trabalho de profissionais de saúde vinculados aos serviços e estabelecimentos integrados no 
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Serviço Nacional de Saúde (SNS), independentemente da natureza jurídica do vínculo, quer por 
iniciativa do empregador, quer por iniciativa do trabalhador.

2 — O disposto no número anterior aplica -se à cessação de contratos individuais de trabalho, 
por revogação ou denúncia, e à cessação de contratos de trabalho em funções públicas mediante 
extinção por acordo, denúncia ou exoneração, a pedido do trabalhador.

Artigo 10.º

Reforço de recursos humanos na área da saúde

1 — Os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do SNS podem, excecionalmente, 
proceder à contratação a termo resolutivo, até ao limite de um ano, de titulares de graus acadé-
micos conferidos por instituição de ensino superior estrangeira na área da medicina quando estes 
comprovem ter sido já aprovados no exame escrito do processo de reconhecimento específico ao 
ciclo de estudos integrado do mestrado em medicina.

2 — Os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde referidos no número anterior 
podem, excecionalmente, proceder à contratação a termo resolutivo, até ao limite de um ano, de 
titulares de graus académicos conferidos por instituição de ensino superior estrangeira na área da 
enfermagem, de nível idêntico aos dos graus de licenciado conferidos pelas instituições de ensino 
superior portuguesas, quando estes comprovem uma das seguintes condições:

a) Ter concluído um ciclo de estudos com, pelo menos, 3600 horas de ensino, das quais 
1800 horas em ensino clínico;

b) Deter mais que cinco anos de experiência profissional na área clínica.

3 — O exercício de funções profissionais em Portugal após a cessação dos contratos refe-
ridos nos números anteriores carece da inscrição na ordem profissional competente, nos termos 
previstos nos respetivos estatutos.

4 — Aos estudantes inscritos em ciclos de estudo da área da enfermagem à data de entrada 
em vigor do presente decreto que sejam já titulares de grau académico estrangeiro pode ser 
creditada a totalidade da formação e da experiência profissional devidamente comprovada, sem 
necessidade de observação dos limites definidos no artigo 45.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 
de março, na sua redação atual.

5 — As contratações efetuadas ao abrigo do presente artigo observam os demais termos 
legalmente aplicáveis em matéria de contratação de profissionais de saúde.

Artigo 11.º

Medidas excecionais no domínio da saúde pública

1 — O membro do Governo responsável pela área da saúde, com faculdade de delegação, 
determina:

a) As medidas de exceção aplicáveis à atividade assistencial realizada pelos serviços e esta-
belecimentos integrados no SNS;

b) As medidas excecionais de utilização, pelos serviços e estabelecimentos integrados no 
SNS, dos serviços prestadores de cuidados de saúde dos setores privado e social, em matéria de 
prestação de cuidados de saúde;

c) As medidas necessárias e a prática dos atos que, no âmbito específico da sua ação, sejam 
adequados e indispensáveis para garantir as condições de normalidade na produção, transporte, 
distribuição e abastecimento de bens e serviços essenciais à atividade do setor da saúde;

d) As medidas estritamente indispensáveis relativas ao tratamento de dados pessoais pelos ser-
viços de saúde e pelos serviços municipais ou das freguesias, no âmbito das operações necessárias 
à execução do plano de vacinação contra a COVID -19, designadamente para efeitos da concreti-
zação de contactos para vacinação.
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2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o membro do Governo responsável pela 
área da saúde, em articulação com o membro do Governo responsável pela área da economia, com 
faculdade de delegação, determina as medidas de exceção necessárias, no contexto da situação 
de emergência causada pela situação epidemiológica do vírus SARS -CoV -2, bem como para o 
tratamento da doença COVID -19, relativamente a:

a) Circuitos do medicamento e dos dispositivos médicos, bem como de outros produtos de 
saúde, biocidas, soluções desinfetantes, álcool e equipamentos de proteção individual, designa-
damente no âmbito do fabrico, distribuição, comercialização, importação, aquisição, dispensa e 
prescrição, tendentes a assegurar e viabilizar o abastecimento, a disponibilidade e o acesso dos 
produtos necessários às unidades de saúde, aos doentes e demais utentes;

b) Acesso a medicamentos, designadamente os experimentais, utilizados no âmbito da pan-
demia e da continuidade dos ensaios clínicos.

3 — As determinações referidas nos números anteriores são estabelecidas preferencialmente 
por acordo ou, na falta deste, unilateralmente mediante justa compensação, nos termos do Decreto-
-Lei n.º 637/74, de 20 de novembro, na sua redação atual.

Artigo 12.º

Reforço da capacidade de rastreio

1 — Com vista ao reforço da capacidade de rastreio das autoridades e serviços de saúde 
pública pode ser determinada a mobilização de recursos humanos para realização de inquéritos 
epidemiológicos, para rastreio de contactos de doentes com COVID -19 e seguimento de pessoas 
em vigilância ativa.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, a realização de inquéritos epidemiológicos, 
o rastreio de contactos de doentes com COVID -19 e o seguimento de pessoas em vigilância ativa 
podem ser realizados por quem não seja profissional de saúde.

3 — Os recursos humanos a que se refere o n.º 1 podem ser trabalhadores de entidades 
públicas da administração direta e indireta do Estado e das autarquias locais, privadas, do setor 
social ou cooperativo, independentemente do vínculo profissional ou conteúdo funcional, que se 
encontrem em isolamento profilático, estejam na situação prevista no artigo 25.º -A do Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, ou que sejam pessoal das forças e serviços 
de segurança, dos agentes de proteção civil ou docentes com ausência de componente letiva.

4 — Para efeitos dos números anteriores, a afetação de trabalhadores às funções referidas 
nos números anteriores deve ter em conta a respetiva formação e conteúdo funcional, sendo a 
mobilização e coordenação de pessoas operacionalizada mediante despacho dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas da Administração Pública, do trabalho, da solidariedade social, 
da saúde e da área setorial a que o trabalhador se encontre afeto, quando aplicável.

5 — Durante o período em que se mantenha a mobilização dos trabalhadores e desde que 
se encontrem garantidas condições de trabalho que especialmente assegurem a proteção da sua 
saúde, pode ser imposto o exercício de funções em local e horário diferentes dos habituais.

6 — O disposto no número anterior, na parte em que se refere ao local de trabalho, não se 
aplica aos trabalhadores que se encontrem em isolamento profilático.

7 — Os trabalhadores que sejam mobilizados ao abrigo do disposto no presente artigo mantêm 
todos os direitos inerentes ao lugar de origem e não podem ser prejudicados no desenvolvimento 
da sua carreira.

Artigo 13.º

Participação das Forças Armadas em inquéritos epidemiológicos e rastreio de contactos de doentes

As Forças Armadas participam na realização de inquéritos epidemiológicos e rastreio de con-
tactos de doentes com COVID -19, sendo esta participação coordenada pelo respetivo comando.
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Artigo 14.º

Tratamento de dados pessoais

1 — No âmbito das operações previstas nos artigos 12.º e 13.º, de inquéritos epidemiológicos, 
rastreio de contactos de doentes com COVID -19 e seguimento de pessoas em vigilância ativa, 
pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais, em particular de dados relativos à saúde, por 
motivos de interesse público no domínio da saúde pública, independentemente de consentimento 
por parte dos respetivos titulares.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, os dados relativos à saúde podem ser ace-
didos e tratados por:

a) Profissionais de saúde;
b) Estudantes de medicina ou enfermagem;
c) Quaisquer profissionais que tenham sido mobilizados para o reforço da capacidade de 

rastreio nos termos do artigo 12.º;
d) Quaisquer elementos das Forças Armadas que tenham sido mobilizados para o reforço da 

capacidade de rastreio nos termos do artigo 13.º

3 — As pessoas referidas nos números anteriores que acedam ou tratem dados pessoais no 
âmbito do presente artigo ficam sujeitos a um dever de sigilo ou confidencialidade.

4 — As entidades responsáveis pelos sistemas ou serviços no âmbito dos quais sejam acedidos, 
geridos ou tratados dados pessoais ao abrigo do presente artigo devem assegurar a implementação 
de medidas adequadas que salvaguardem o cumprimento dos deveres de sigilo ou de confiden-
cialidade a que se refere o número anterior, devendo igualmente implementar medidas técnicas 
de segurança em matéria de permissões de acesso aos dados pessoais, autenticação prévia de 
quem acede aos mesmos e registo eletrónico dos acessos e dos dados acedidos.

SECÇÃO II

Medidas aplicáveis a atividades, estabelecimentos, serviços, empresas ou equiparados

Artigo 15.º

Encerramento de instalações e estabelecimentos

São encerradas as instalações e os estabelecimentos referidos no anexo ao presente decreto, 
sem prejuízo do disposto no artigo 22.º

Artigo 16.º

Disposições gerais aplicáveis a estabelecimentos ou locais abertos ao público

1 — Nos estabelecimentos que mantenham a respetiva atividade nos termos do presente 
decreto devem ser observadas as seguintes regras de ocupação, permanência e distanciamento 
físico:

a) A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar regra de ocupação máxima 
indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área, com exceção dos estabelecimentos de 
prestação de serviços;

b) A adoção de medidas que assegurem uma distância mínima de 2 m entre as pessoas, salvo 
disposição especial ou orientação da DGS em sentido distinto;

c) A garantia de que as pessoas permanecem dentro do espaço apenas pelo tempo estrita-
mente necessário;
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d) A proibição de situações de espera para atendimento no interior dos estabelecimentos de 
prestação de serviços, devendo os operadores económicos recorrer, preferencialmente, a meca-
nismos de marcação prévia;

e) A definição, sempre que possível, de circuitos específicos de entrada e saída nos estabe-
lecimentos e instalações, utilizando portas separadas;

f) A observância de outras regras definidas pela DGS;
g) O incentivo à adoção de códigos de conduta aprovados para determinados setores de ati-

vidade ou estabelecimentos, desde que não contrariem o disposto no presente decreto.

2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior:

a) Entende -se por «área» a área destinada ao público, incluindo as áreas de uso coletivo ou 
de circulação, à exceção das zonas reservadas a parqueamento de veículos;

b) Os limites previstos de ocupação máxima por pessoa não incluem os funcionários e pres-
tadores de serviços que se encontrem a exercer funções nos espaços em causa.

3 — Os gestores, os gerentes ou os proprietários de espaços e estabelecimentos devem 
envidar todos os esforços no sentido de:

a) Efetuar uma gestão equilibrada dos acessos de público, em cumprimento do disposto nos 
números anteriores;

b) Monitorizar as recusas de acesso de público, por forma a evitar a concentração de pessoas 
à entrada dos espaços ou estabelecimentos.

4 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os estabelecimentos que mantenham 
a respetiva atividade nos termos do presente decreto devem observar as seguintes regras de 
higiene:

a) A prestação do serviço e o transporte de produtos devem ser efetuados com observância 
das regras de higiene definidas pela DGS;

b) Os operadores económicos devem promover a limpeza e desinfeção diárias e periódicas 
dos espaços, equipamentos, objetos e superfícies com os quais haja um contacto intenso;

c) Os operadores económicos devem promover a limpeza e desinfeção, antes e após cada 
utilização ou interação pelo cliente, dos terminais de pagamento automático (TPA), equipamentos, 
objetos, superfícies, produtos e utensílios de contacto direto com os clientes;

d) Os operadores económicos devem promover a contenção, tanto quanto possível, pelos 
trabalhadores ou pelos clientes, do toque em produtos ou equipamentos bem como em artigos 
não embalados, os quais devem preferencialmente ser manuseados e dispensados pelos traba-
lhadores;

e) Em caso de trocas, devoluções ou retoma de produtos usados, os operadores devem, sempre 
que possível, assegurar a sua limpeza e desinfeção antes de voltarem a ser disponibilizados para 
venda, a menos que tal não seja possível ou comprometa a qualidade dos produtos;

f) Outras regras definidas em códigos de conduta aprovados para determinados setores de 
atividade ou estabelecimentos, desde que não contrariem o disposto no presente decreto.

5 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os estabelecimentos de comércio 
a retalho ou de prestação de serviços devem procurar assegurar a disponibilização de soluções 
desinfetantes cutâneas, para os trabalhadores e clientes, junto de todas as entradas e saídas dos 
estabelecimentos, assim como no seu interior, em localizações adequadas para desinfeção de 
acordo com a organização de cada espaço.

6 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem atender 
com prioridade os profissionais de saúde, os elementos das forças e serviços de segurança e dos 
órgãos de polícia criminal, de proteção e socorro, o pessoal das Forças Armadas e de prestação 
de serviços de apoio social, sem prejuízo da aplicação do disposto no Decreto -Lei n.º 58/2016, de 
29 de agosto, na sua redação atual.
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7 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem informar 
os clientes, de forma clara e visível, relativamente às regras de ocupação máxima, funcionamento, 
acesso, prioridade, atendimento, higiene, segurança e outras relevantes aplicáveis a cada esta-
belecimento.

8 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços podem encerrar 
em determinados períodos do dia para assegurar operações de limpeza e desinfeção dos funcio-
nários, dos produtos ou do espaço.

Artigo 17.º

Horários

1 — Apenas podem abrir ao público antes das 10:00 h os estabelecimentos que não tenham 
encerrado ao abrigo do disposto no Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, bem como, nos termos 
em que sejam admitidos ao abrigo do presente decreto, os salões de cabeleireiro, os barbeiros, 
os institutos de beleza, os restaurantes e similares, as cafetarias, as casas de chá e afins e as 
instalações desportivas.

2 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as atividades de comércio a retalho 
não alimentar e de prestação de serviços em estabelecimentos em funcionamento nos termos do 
presente decreto encerram às 21:00 h durante os dias úteis e às 13:00 h aos sábados, domingos 
e feriados.

3 — As atividades de comércio de retalho alimentar encerram às 21:00 h durante os dias úteis 
e às 19:00 h aos sábados, domingos e feriados.

4 — Os estabelecimentos de restauração e similares encerram às 22:30 h durante os dias de 
semana e às 13:00 h aos sábados, domingos e feriados.

5 — Aos estabelecimentos de restauração e similares integrados em estabelecimentos turísticos 
ou em estabelecimentos de alojamento local aplicam -se os horários referidos no número anterior, 
sem prejuízo de, fora daqueles períodos, ser possível a entrega nos quartos dos hóspedes (room 
service) ou o consumo fora do estabelecimento através de entrega ao domicílio, diretamente ou 
através de intermediário, bem como para disponibilização de refeições ou produtos embalados à 
porta do estabelecimento ou ao postigo (take -away).

6 — Os equipamentos culturais cujo funcionamento seja admitido nos termos do presente 
decreto encerram às 22:30 h durante os dias de semana e às 13:00 h aos sábados, domingos e 
feriados.

7 — No caso de estabelecimentos autorizados a funcionar durante 24 horas por dia ficam os 
mesmos autorizados a reabrir a partir das 08:00 h.

8 — Os horários de funcionamento dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação 
de serviços podem ser limitados ou modificados por despacho do membro do Governo responsável 
pela área da economia.

Artigo 18.º

Exceções às regras de suspensão de atividades, encerramento de estabelecimentos e horários

Ficam excluídos do âmbito de aplicação de quaisquer regras fixadas no presente decreto que 
incidam sobre matéria de suspensão de atividades, de encerramento de estabelecimentos ou de 
horários de abertura, funcionamento ou encerramento de estabelecimentos, independentemente 
da sua localização ou área:

a) Os estabelecimentos onde se prestem serviços médicos ou outros serviços de saúde, 
designadamente hospitais, consultórios e clínicas, clínicas dentárias e centros de atendimento 
médico -veterinário com urgência, e serviços de apoio social, bem como os serviços de suporte 
integrados nestes locais;

b) As farmácias e estabelecimentos de vendas de medicamentos não sujeitos a receita médica;
c) Os estabelecimentos educativos, de ensino e de formação profissional;
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d) Os estabelecimentos turísticos e os estabelecimentos de alojamento local, bem como os 
estabelecimentos que garantam alojamento estudantil;

e) Os estabelecimentos que prestem atividades funerárias e conexas;
f) As atividades de prestação de serviços que integrem autoestradas, designadamente áreas 

de serviço e postos de abastecimento de combustíveis;
g) Os postos de abastecimento de combustíveis não abrangidos pela alínea anterior, bem como 

os postos de carregamento de veículos elétricos, exclusivamente na parte respeitante à venda ao 
público de combustíveis e abastecimento ou carregamento de veículos no âmbito das deslocações 
admitidas nos termos do presente decreto;

h) Os estabelecimentos de prestação de serviços de aluguer de veículos de mercadorias sem 
condutor (rent -a -cargo) e de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent -a -car);

i) Os estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território continental, 
após o controlo de segurança dos passageiros.

Artigo 19.º

Vendedores itinerantes

1 — É permitido o exercício de atividade por vendedores itinerantes, para disponibilização 
de bens de primeira necessidade ou de outros bens considerados essenciais na presente conjun-
tura, nas localidades onde essa atividade seja necessária para garantir o acesso a tais bens pela 
população.

2 — A identificação das localidades onde a venda itinerante seja essencial para garantir o 
acesso a bens essenciais pela população é definida por decisão do município, após parecer favo-
rável da autoridade de saúde de nível local territorialmente competente, sendo obrigatoriamente 
publicada no respetivo sítio na Internet.

Artigo 20.º

Feiras e mercados

1 — É permitido o funcionamento de feiras e mercados, mediante autorização do presidente 
da câmara municipal territorialmente competente, de acordo com as regras fixadas nos números 
seguintes.

2 — Para cada recinto de feira ou mercado deve existir um plano de contingência para a doença 
COVID -19, elaborado pelo município competente ou aprovado pelo mesmo, no caso de feiras e 
mercados sob exploração de entidades privadas.

3 — O plano de contingência deve ser disponibilizado no sítio do município na Internet.
4 — 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.

5 — O plano de contingência referido nos números anteriores 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 
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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 concen-
tração 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 recolha e tratamento dos resíduos.

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 para a monitorização do cumprimento dos 
procedimentos contidos nos planos de contingência.

Artigo 21.º

Exercício de atividade de comércio a retalho em estabelecimentos de comércio por grosso

1 — É permitido aos titulares da exploração de estabelecimentos de comércio por grosso de 
distribuição alimentar, durante o período de vigência do presente decreto, vender os seus produtos 
diretamente ao público, exercendo cumulativamente a atividade de comércio a retalho.

2 — Os titulares da exploração de estabelecimentos de comércio por grosso de distribuição 
alimentar que pretendam exercer atividade de comércio a retalho nos termos do número anterior 
estão obrigados ao cumprimento das regras de acesso, de ocupação, de segurança, de higiene e 
das regras de atendimento prioritário previstas no artigo 16.º

3 — Os bens destinados à venda a retalho devem exibir o respetivo preço de venda ao público, 
assegurando -se a sua disponibilização para aquisição sob forma unitária.

4 — Os titulares da exploração de estabelecimentos de comércio por grosso de distribuição 
alimentar nos quais se realizem vendas a retalho devem adotar, se necessário, medidas para 
acautelar que as quantidades disponibilizadas a cada consumidor são adequadas e dissuasoras 
de situações de açambarcamento.

Artigo 22.º

Autorizações ou suspensões em casos especiais

O membro do Governo responsável pela área da economia pode, com faculdade de delega-
ção, mediante despacho:

a) Permitir a abertura de algumas instalações ou estabelecimentos referidos no anexo ao 
presente decreto ou o exercício de outras atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços que venham a revelar -se essenciais com o evoluir da conjuntura;

b) Impor o exercício de algumas das atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços, caso se venha a revelar essencial para assegurar o regular abastecimento de bens 
essenciais à população;

c) Limitar ou suspender o exercício de atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços, caso o respetivo exercício se venha a manifestar dispensável ou indesejável no âmbito 
do combate ao contágio e propagação do vírus.
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Artigo 23.º

Restauração e similares

1 — Os estabelecimentos de restauração e similares, independentemente da área de venda ou 
prestação de serviços, podem funcionar para efeitos de atividade de confeção destinada a consumo 
fora do estabelecimento através de entrega ao domicílio, diretamente ou através de intermediário, 
bem como para disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta do estabelecimento 
ou ao postigo (take -away).

2 — O funcionamento de estabelecimentos de restauração e similares também é permitido 
caso se verifiquem as seguintes condições:

a) A observância das instruções especificamente elaboradas para o efeito pela DGS, bem 
como das regras e instruções previstas no presente decreto;

b) Não seja admitida a permanência de grupos superiores a quatro pessoas no interior ou a 
seis pessoas nos espaços ou serviços de esplanadas abertas, salvo, em ambos os casos, se todos 
forem pertencentes ao mesmo agregado familiar que coabite;

c) O cumprimento dos horários referidos no n.º 4 do artigo 16.º;
d) O recurso a mecanismos de marcação prévia, a fim de evitar situações de espera para 

atendimento no espaço exterior.

3 — Para efeitos da alínea b) do número anterior consideram -se esplanadas abertas, desig-
nadamente:

a) As que se enquadrem no conceito de esplanada aberta nos termos do Decreto -Lei n.º 48/2011, 
de 1 de abril, na sua redação atual, desde que ao ar livre; ou

b) Qualquer espaço do estabelecimento, desde que exterior e ao ar livre.

4 — Para efeitos do número anterior, quando os espaços tenham uma estrutura ou cobertura, 
tal não obsta à qualificação como esplanada aberta, desde que aquelas estejam rebatidas ou 
removidas de forma a que o espaço não esteja totalmente coberto e permita a circulação de ar.

5 — Às esplanadas que não integrem o conceito de esplanada aberta são aplicáveis as regras 
dos estabelecimentos de restauração e similares em interior.

6 — No âmbito da disponibilização de refeições, produtos embalados ou bebidas à porta do 
estabelecimento ou ao postigo (take -away), é proibido o consumo de refeições, produtos ou bebidas 
à porta do estabelecimento ou nas suas imediações.

7 — Nas áreas de consumo de comidas e bebidas (food -courts) dos conjuntos comerciais 
deve prever -se a organização do espaço por forma a evitar aglomerações de pessoas e a respeitar, 
com as devidas adaptações, as orientações da DGS para o setor da restauração, aplicando -se as 
regras previstas no n.º 2.

8 — Aos estabelecimentos de restauração e similares integrados em estabelecimentos turísticos 
ou em estabelecimentos de alojamento local aplica -se o disposto nos n.os 1 a 6.

9 — Os estabelecimentos de restauração e similares que pretendam manter a respetiva ativi-
dade, total ou parcialmente, para efeitos de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento 
ou entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário, estão dispensados de licença para 
confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio e podem deter-
minar aos seus trabalhadores, desde que com o seu consentimento, a participação nas respetivas 
atividades, ainda que as mesmas não integrem o objeto dos respetivos contratos de trabalho.

Artigo 24.º

Bares e outros estabelecimentos de bebidas

Permanecem encerrados, por via do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação 
atual, os bares, outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e os estabelecimentos de 
bebidas com espaço de dança.
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Artigo 25.º

Venda e consumo de bebidas alcoólicas

1 — É proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou em postos de abasteci-
mento de combustíveis e, a partir das 20:00 h e até às 06:00 h, nos estabelecimentos de comércio 
a retalho, incluindo supermercados e hipermercados.

2 — Nas entregas ao domicílio, diretamente ou através de intermediário, bem como na 
modalidade de venda através da disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta do 
estabelecimento ou ao postigo (take -away) não é permitido fornecer bebidas alcoólicas a partir das 
20:00 h e até às 06:00 h.

3 — É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público 
e vias públicas, excetuando -se as esplanadas abertas dos estabelecimentos de restauração e 
similares devidamente licenciados para o efeito.

4 — No período após as 20:00 h apenas é admitido o consumo de bebidas alcoólicas em 
estabelecimentos de restauração e similares, quer no interior quer nas esplanadas, no âmbito do 
serviço de refeições.

Artigo 26.º

Taxas e comissões cobradas pelas plataformas intermediárias no setor da restauração e similares

1 — Durante o período de vigência do presente decreto, as plataformas intermediárias na 
venda de bens ou na prestação de serviços de restauração e similares estão impedidas de cobrar, 
aos operadores económicos, taxas de serviço e comissões que, globalmente consideradas, para 
cada transação comercial, excedam 20 % do valor de venda ao público do bem ou serviço.

2 — Durante o período de vigência do presente decreto, as plataformas intermediárias na venda 
de bens ou na prestação de serviços de restauração e similares estão igualmente impedidas de:

a) Aumentar o valor de outras taxas ou comissões cobradas aos operadores económicos 
estabelecidas até à data de aprovação do presente decreto;

b) Cobrar, aos consumidores, taxas de entrega superiores às cobradas antes da data de 
aprovação do presente decreto;

c) Pagar aos prestadores de serviços que com as mesmas colaboram valores de retribuição 
do serviço prestado inferiores aos praticados antes da data de aprovação do presente decreto;

d) Conceder aos prestadores de serviços que com as mesmas colaboram menos direitos do 
que aqueles que lhes eram concedidos antes da data de aprovação do presente decreto.

Artigo 27.º

Regime de preços máximos no gás de petróleo liquefeito engarrafado

1 — É estabelecido um regime de preços máximos para o gás de petróleo liquefeito (GPL) 
engarrafado, em taras standard em aço, nas tipologias T3 e T5, conforme estabelecido no artigo 8.º 
do Decreto -Lei n.º 5/2018, de 2 de fevereiro.

2 — O preço regulado do GPL, nas tipologias indicadas no número anterior, para cada mês, 
é determinado em €/kg, de acordo com a seguinte fórmula:

(Pr
C
 +

 
Pr

F 
+ Pr

D+A
 + Pr

Res.
 + Pr

E
 + spread + ISP) × (1 + IVA)

na qual:

Pr
C
 — preço do GPL butano ou GPL propano, considerando o preço CIF ARA em USD/ton, 

posteriormente convertido para €/kg, verificado no mês M -1;
Pr

F
 — custo adicional do transporte marítimo do GPL para Lisboa em USD/ton, considerando 

navios de 1800 toneladas, posteriormente convertido para €/kg, verificado no mês M -1.
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Pr
D+A

 — custos com operações logísticas de receção de petróleo bruto ou produtos derivados 
de petróleo (€/ton) e respetiva armazenagem (€/ton) durante 15 dias consecutivos, convertidos 
para €/kg.

Pr
Res.

 — custos para a parte das reservas de segurança constituída e controlada diretamente 
pela entidade central de armazenagem, sendo apresentado em €/kg.

Pr
E
 — custo com o enchimento de garrafas (€/t), aplicado ao GPL butano e GPL propano.

ISP — impostos sobre todos os produtos petrolíferos e energéticos, se forem consumidos ou 
vendidos para uso carburante ou combustível, apresentado em €/kg.

IVA — imposto sobre valor acrescentado, apresentado em percentagem.

Os valores de spread aplicáveis são os que constam na tabela seguinte, para o GPL butano 
e GPL propano, para as tipologias T3 e T5. 

Tipologia

Tipo de gás

GPL butano (€/kg) GPL propano (€/kg)

T3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,925 1,201
T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NA 1,021

 3 — O preço regulado para o mês M é determinado no primeiro dia do mês e aplica -se a partir 
do terceiro dia útil do mês M até ao segundo dia útil do mês M+1.

4 — Em caso de alteração relevante da cotação internacional, identificada pela Entidade Regu-
ladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o membro do Governo responsável pela área da energia 
pode, mediante despacho, determinar novos preços regulados a aplicar aos dias remanescentes 
do mês em curso.

5 — Os termos do preço regulado estabelecidos no n.º 2 são publicados diariamente no sítio 
na Internet da ERSE.

6 — O preço regulado do GPL é calculado pela ERSE e publicado no seu sítio na Internet.
7 — Aos preços máximos das garrafas de GPL definidos nos termos dos números anteriores 

apenas podem acrescer custos com o serviço de entrega, os quais se aplicam às situações em 
que as garrafas são adquiridas por via telefónica ou por via eletrónica, disponibilizadas em local 
diferente do ponto de venda.

8 — O preço do serviço de entrega referido no número anterior deve ser aderente aos custos 
incorridos pelo comercializador com a prestação desse serviço.

9 — No âmbito do dever de prestação de informação dos comercializadores de GPL, os con-
sumidores devem ser informados do preço das garrafas de GPL, bem como do serviço de entrega, 
sempre que aplicável, previamente ao ato de entrega.

10 — Os postos de abastecimento de combustível e os demais pontos de venda de garrafas 
de GPL com atendimento ao público devem garantir o contínuo fornecimento de garrafas de GPL, 
designadamente das tipologias sujeitas ao preço fixado no âmbito deste regime.

11 — O cumprimento das disposições estabelecidas no presente artigo está sujeito à fiscali-
zação da Entidade Nacional para o Setor Energético, E. P.E., das forças e serviços de segurança 
e da polícia municipal, da Autoridade da Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e das demais 
entidades com competências nesta matéria.

Artigo 28.º

Veículos particulares com lotação superior a cinco lugares

Os veículos particulares com lotação superior a cinco lugares apenas podem circular, no 
âmbito das deslocações autorizadas ao abrigo do n.º 3 do artigo 4.º, salvo se todos os ocupantes 
integrarem o mesmo agregado familiar, com dois terços da sua capacidade, devendo os ocupantes 
usar máscara ou viseira, com as exceções previstas no artigo 13.º -B do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, 
de 13 de março, na sua redação atual.
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Artigo 29.º

Funerais

1 — A realização de funerais está condicionada à adoção de medidas organizacionais que 
garantam a inexistência de aglomerados de pessoas e o controlo das distâncias de segurança, 
designadamente a fixação de um limite máximo de presenças, a determinar pela autarquia local 
que exerça os poderes de gestão do respetivo cemitério.

2 — Do limite fixado nos termos do número anterior não pode resultar a impossibilidade da 
presença no funeral de cônjuge ou unido de facto, ascendentes, descendentes, parentes ou afins.

Artigo 30.º

Serviços públicos

1 — Os serviços públicos mantêm, preferencialmente, o atendimento presencial por marcação, 
bem como a continuidade e o reforço da prestação dos serviços através dos meios digitais e dos 
centros de contacto com os cidadãos e as empresas.

2 — Aos serviços abrangidos pelo presente artigo aplica -se o disposto nos n.os 4 e 6 do 
artigo 16.º, com as necessárias adaptações.

3 — Sem prejuízo do atendimento presencial previamente agendado nos serviços, o atendi-
mento prioritário previsto no Decreto -Lei n.º 58/2016, de 29 de agosto, é realizado sem necessidade 
de marcação prévia.

Artigo 31.º

Atividades de apoio social

Ficam suspensas as atividades de apoio social desenvolvidas em centro de convívio e uni-
versidades seniores.

Artigo 32.º

Medidas no âmbito das estruturas residenciais e outras estruturas e respostas de acolhimento

1 — A proteção dos residentes em estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados 
continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e outras estrutu-
ras e respostas residenciais dedicadas a crianças, jovens e pessoas com deficiência, bem como 
a requerentes e beneficiários de proteção internacional e a acolhimento de vítimas de violência 
doméstica e de tráfico de seres humanos, face à sua especial vulnerabilidade, deve envolver:

a) Autovigilância de sintomas de doença pelos profissionais afetos a estas unidades, bem 
como a vigilância de sintomas dos residentes e o seu rastreio regular por forma a identificar pre-
cocemente casos suspeitos;

b) Obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas por todos os profissionais destas estruturas;
c) Realização de testes a todos os residentes caso seja detetado um caso positivo em qual-

quer contacto;
d) Colocação em prontidão de equipamento de âmbito municipal ou outro, para eventual neces-

sidade de alojamento de pessoas em isolamento profilático ou em situação de infeção confirmada 
da doença COVID -19 que, face à avaliação clínica, não determine a necessidade de internamento 
hospitalar;

e) Permissão, salvo nas estruturas e respostas dedicadas a acolhimento de vítimas de violên-
cia doméstica e de tráfico de seres humanos, da realização de visitas a utentes, com observância 
das regras definidas pela DGS, e avaliação da necessidade de suspensão das mesmas por tempo 
limitado e de acordo com a situação epidemiológica específica, em articulação com a autoridade 
de saúde local;
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f) Seguimento clínico de doentes COVID -19 cuja situação clínica não exija internamento 
hospitalar por profissionais de saúde dos agrupamentos de centros de saúde da respetiva área de 
intervenção em articulação com o hospital da área de referência;

g) Operacionalização de equipas de intervenção rápida, compostas por ajudantes de ação 
direta, auxiliares de serviços gerais, enfermeiros, psicólogos e médicos com capacidade de ação 
imediata na contenção e estabilização de surtos da doença COVID -19;

h) Manutenção do acompanhamento pelas equipas multidisciplinares.

2 — Os testes de diagnóstico de SARS -CoV -2 são realizados por um profissional de saúde, 
sendo os respetivos resultados globalmente comunicados ao responsável da direção técnica da 
estrutura residencial, ficando este sujeito a sigilo profissional.

3 — Em caso de deteção de casos positivos, a entidade responsável pela análise dos resultados 
comunica a identificação dos visados diretamente ao responsável da direção técnica da estrutura 
residencial, o mais brevemente possível, de forma a prevenir contágios.

4 — Para efeitos dos n.os 2 e 3 pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais na medida 
do estritamente indispensável.

Artigo 33.º

Cuidados pessoais e estética

É permitido o funcionamento, devendo respeitar -se as orientações definidas pela DGS, de:

a) Salões de cabeleireiro, barbeiros, institutos de beleza, mediante marcação prévia;
b) Estabelecimentos ou estúdios de tatuagens e bodypiercing, mediante marcação prévia;
c) Atividade de massagens em salões de beleza.

SECÇÃO III

Medidas aplicáveis em matéria de tráfego aéreo, aeroportos e fronteiras terrestres e fluviais

Artigo 34.º

Regras gerais aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos

1 — É suspenso o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal continental de todos os 
voos, com exceção, sem prejuízo do disposto no n.º 6, dos voos:

a) De e para os países que integram a União Europeia e países associados ao Espaço Schen-
gen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça), sem prejuízo do disposto no n.º 2;

b) De e para países e regiões administrativas especiais cuja situação epidemiológica esteja de 
acordo com a Recomendação (UE) 2020/912 do Conselho, de 30 de junho de 2020, e respetivas 
atualizações, respeitantes a ligações aéreas com Portugal e constantes da lista a definir nos termos 
n.º 4 do artigo 36.º, sob reserva de confirmação de reciprocidade, ou de passageiros provenientes 
desses países ainda que realizem escala em países que constem da listagem prevista no n.º 4 do 
artigo 36.º;

c) De e para países que não integram a União Europeia ou que não sejam países associados 
ao Espaço Schengen, exclusivamente para viagens essenciais;

d) Destinados a permitir o regresso aos respetivos países de cidadãos estrangeiros que se 
encontrem em Portugal continental, desde que tais voos sejam promovidos pelas autoridades 
competentes de tais países, sujeitos a pedido e acordo prévio, e no respeito pelo princípio da 
reciprocidade.

2 — Não obstante o disposto na alínea a) do número anterior, apenas são permitidas viagens 
essenciais com origem em países que integram a União Europeia e países europeus associados ao 
Espaço Schengen com uma taxa de incidência igual ou superior a 150 casos por 100 000 habitantes 
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nos últimos 14 dias, os quais constam de lista a definir nos termos do n.º 4 do artigo 36.º, elaborada 
com base na informação prestada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças.

3 — Para efeitos dos números anteriores, consideram -se viagens essenciais as que são 
realizadas por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por 
razões humanitárias.

4 — O disposto no n.º 1 não prejudica os voos de natureza humanitária reconhecidos pelos 
serviços competentes do membro do Governo responsável pela área dos negócios estrangeiros e 
pelas autoridades competentes em matéria de aviação civil para efeitos de:

a) Repatriamento de cidadãos nacionais, da União Europeia e de países associados ao 
Espaço Schengen, e seus familiares na aceção da Diretiva 2004/38/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 29 de abril de 2004, bem como de cidadãos nacionais de países terceiros com 
residência legal em território nacional, ficando os mesmos obrigados a cumprir o disposto no n.º 1 
do artigo seguinte ou aguardar pelo voo de ligação aos países de destino em local próprio no 
interior do aeroporto;

b) Repatriamento de cidadãos estrangeiros que se encontrem em Portugal continental.

5 — Os cidadãos estrangeiros sem residência legal em território nacional que façam escala 
em aeroporto nacional devem aguardar voo de ligação aos respetivos países em local próprio no 
interior do aeroporto.

6 — Quando a situação epidemiológica assim o justificar, os membros do Governo responsáveis 
pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa nacional, da administração interna, da saúde 
e da aviação civil podem, mediante despacho, determinar a exclusão de determinados países da 
previsão constante nas alíneas a) a c) do n.º 1.

7 — As interdições que resultem do presente artigo não são aplicáveis a aeronaves de Estado 
e às Forças Armadas, a aeronaves que integram ou venham a integrar o Dispositivo Especial de 
Combate a Incêndios Rurais, a voos para transporte exclusivo de carga e correio, de emergência 
médica e a escalas técnicas para fins não comerciais, nem aos seus tripulantes.

8 — A ANA — Aeroportos de Portugal, S. A. (ANA, S. A.), deve efetuar, nos aeroportos inter-
nacionais portugueses que gere, o rastreio de temperatura corporal por infravermelhos a todos os 
passageiros que chegam a território continental.

9 — Os passageiros a quem, no âmbito do rastreio a que se refere o número anterior, seja 
detetada uma temperatura corporal igual ou superior a 38ºC, tal como definida pela DGS, devem ser 
encaminhados imediatamente para um espaço adequado à repetição da medição da temperatura 
corporal, devendo esses passageiros, se a avaliação da situação o justificar, ser sujeitos a teste 
molecular por RT -PCR para despiste da infeção por SARS -CoV -2.

10 — O rastreio do controlo da temperatura corporal por infravermelhos e a medição da tem-
peratura corporal são da responsabilidade da ANA, S. A., devendo esta última ser efetuada por 
profissionais de saúde devidamente habilitados para o efeito, ainda que subcontratados.

Artigo 35.º

Regras aplicáveis ao tráfego aéreo em matéria de testagem

1 — As companhias aéreas só devem permitir o embarque dos passageiros de voos com 
destino ou escala em Portugal continental mediante a apresentação, no momento da partida, de 
comprovativo de realização de teste molecular por RT -PCR para despiste da infeção por SARS -CoV -2 
com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores à hora do embarque.

2 — Os cidadãos nacionais e os cidadãos estrangeiros com residência legal em território 
continental, bem como o pessoal diplomático colocado em Portugal que, excecionalmente, não 
sejam portadores de comprovativo de realização de teste molecular por RT -PCR para despiste da 
infeção por SARS -CoV -2 com resultado negativo nos termos do número anterior, devem realizar 
o referido teste à chegada, antes de entrar em território continental, a expensas próprias, sendo, 
para o efeito, encaminhados pelas autoridades competentes.
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3 — O disposto nos números anteriores não é aplicável a crianças que não tenham ainda 
completado 24 meses de idade.

4 — Aos cidadãos nacionais de países terceiros sem residência legal em território nacional 
que embarquem sem o teste a que se refere o n.º 1 deve ser recusada a entrada em território 
nacional.

5 — Os testes laboratoriais referidos no n.º 2 são efetuados e disponibilizados pela ANA, S. A., 
através de profissionais de saúde habilitados para o efeito, podendo este serviço ser subcontra-
tado.

6 — Os passageiros a que se refere o n.º 2, bem como aqueles a quem seja detetada uma 
temperatura corporal igual ou superior a 38ºC e que realizem, por esse motivo, o teste molecular 
por RT -PCR para despiste da infeção por SARS -CoV -2, aguardam em local próprio no interior do 
aeroporto até à notificação do resultado.

7 — É excecionada a aplicação da coima prevista na alínea q) do artigo 2.º do Decreto -Lei 
n.º 28 -B/2020, de 26 de junho, na sua redação atual, aos cidadãos nacionais e aos cidadãos estran-
geiros com residência legal em território nacional e seus familiares na aceção da Diretiva 2004/38/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, bem como ao pessoal diplomático 
colocado em Portugal, que embarquem sem o teste referido no n.º 1 em voos com origem em países 
africanos de língua oficial portuguesa e em voos de apoio ao regresso dos cidadãos nacionais ou 
titulares de autorização de residência em Portugal continental ou de natureza humanitária.

Artigo 36.º

Regras aplicáveis ao tráfego aéreo em matéria de confinamento obrigatório

1 — Os passageiros dos voos com origem em países que integrem a lista a definir nos termos 
do n.º 4 devem cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático 
de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde.

2 — O disposto no número anterior é ainda aplicável aos passageiros de voos com origem 
inicial na África do Sul e no Brasil, que tenham feito escala ou transitado noutros aeroportos, e aos 
passageiros de voos, independentemente da origem, que apresentem passaporte com registo de 
saída da África do Sul e do Brasil nos 14 dias anteriores à sua chegada a Portugal.

3 — Estão excecionados do disposto no número anterior, devendo limitar as suas deslocações 
ao essencial para o fim que motivou a entrada em território nacional, os passageiros que:

a) Se desloquem em viagens essenciais e cujo período de permanência em território nacional, 
atestado por bilhete de regresso, não exceda as 48 horas;

b) Se desloquem em viagens essenciais no âmbito dos eventos organizados pela Presidência 
Portuguesa do Conselho da União Europeia, independentemente do período de permanência;

c) Se desloquem exclusivamente para a prática de atividades desportivas integradas em 
competições profissionais internacionais, constantes de lista a definir nos termos do n.º 4, desde 
que garantido o cumprimento de um conjunto de medidas adequadas à redução máxima de riscos 
de contágio, nomeadamente evitando contactos não desportivos, e a observância das regras e 
orientações definidas pela DGS.

4 — Os membros do Governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa 
nacional, da administração interna, da saúde e da aviação civil determinam, mediante despacho, 
a lista dos países a que se refere o n.º 1 e a lista de competições desportivas a que se aplica o 
disposto na alínea c) do número anterior.

5 — As companhias aéreas remetem, no mais curto espaço de tempo, sem exceder 24 horas 
após a chegada a Portugal continental, às autoridades de saúde a listagem dos passageiros pro-
venientes de voos, diretos ou com escala, com origem nos países que integram a lista prevista 
no número anterior, com vista a dar cumprimento ao disposto no n.º 1 e na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 3.º

6 — No âmbito da fiscalização do cumprimento do disposto no presente artigo, compete ao 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) verificar o país de origem dos passageiros ou onde 
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estes realizaram o teste molecular por RT -PCR, comunicando -o informaticamente às autoridades 
de saúde.

7 — As interdições que resultem do presente artigo não são aplicáveis a aeronaves de Estado 
e às Forças Armadas, a aeronaves que integram ou venham a integrar o Dispositivo Especial de 
Combate a Incêndios Rurais, a voos para transporte exclusivo de carga e correio, de emergência 
médica e a escalas técnicas para fins não comerciais, nem aos seus tripulantes.

Artigo 37.º

Reposição do controlo de pessoas nas fronteiras terrestres e fluviais

1 — É reposto o controlo de pessoas nas fronteiras internas portuguesas, terrestres e flu-
viais, nos termos do n.º 6 do artigo 6.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, na sua redação atual, e 
do artigo 28.º do Código de Fronteiras Schengen, aprovado pelo Regulamento (UE) 2016/399 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2016, na sua redação atual.

2 — Sem prejuízo da colaboração entre forças e serviços de segurança, cabe ao SEF aplicar 
as presentes medidas em matéria de controlo de fronteiras e à Guarda Nacional Republicana efetuar 
a vigilância entre os postos de passagem autorizados nos termos do n.º 7.

3 — É proibida a circulação rodoviária nas fronteiras internas terrestres, independentemente 
do tipo de veículo, com exceção do transporte internacional de mercadorias, do transporte de tra-
balhadores transfronteiriços e da circulação de veículos de emergência e socorro e de serviço de 
urgência.

4 — É suspensa, entre Portugal e Espanha, a circulação ferroviária, exceto para efeitos de 
transporte de mercadorias, e o transporte fluvial.

5 — As limitações referidas nos números anteriores não prejudicam:

a) O direito de entrada dos cidadãos nacionais e dos titulares de autorização de residência 
em Portugal;

b) O direito de entrada para viagens essenciais, designadamente por motivos profissionais, 
de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias;

c) O direito de saída dos cidadãos residentes noutro país.

6 — Às entradas em território nacional de cidadãos abrangidos pelo disposto no número ante-
rior com origem nos países previstos no despacho a que se refere o n.º 4 do artigo 36.º é aplicável 
o n.º 1 daquele artigo.

7 — Para efeitos do presente artigo, os pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre 
são determinados mediante despacho do membro do Governo responsável pela área da adminis-
tração interna.

SECÇÃO IV

Medidas aplicáveis a eventos, estruturas, estabelecimentos ou outras atividades 
culturais, desportivas, recreativas ou sociais

Artigo 38.º

Eventos

1 — É proibida a realização de celebrações e de outros eventos em interior, sem prejuízo do 
disposto no número seguinte.

2 — A DGS define as orientações específicas para os seguintes eventos:

a) Cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias;
b) Eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, não sendo permitida uma 

aglomeração de pessoas em lotação superior a 25 % do espaço em que sejam realizados;
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c) Eventos ao ar livre com diminuição de lotação;
d) Eventos de natureza corporativa realizados em espaços adequados para o efeito, designa-

damente salas de congressos, estabelecimentos turísticos, recintos adequados para a realização 
de feiras comerciais e espaços ao ar livre, com diminuição de lotação.

3 — Na ausência de orientação da DGS, os organizadores dos eventos devem observar, com 
as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 1 a 5 do artigo 16.º, bem como no artigo 23.º quanto 
aos espaços de restauração nestes envolvidos, devendo os participantes usar máscara ou viseira 
nos espaços fechados.

4 — Os eventos com público realizados fora de estabelecimentos destinados para o efeito 
devem ser precedidos de avaliação de risco, pelas autoridades de saúde locais, para determinação 
da viabilidade e condições da sua realização.

5 — Em situações devidamente justificadas, os membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da administração interna e da saúde podem, conjuntamente, autorizar a realização de outras 
celebrações ou eventos, definindo os respetivos termos.

6 — O disposto nos números anteriores não prejudica a realização de eventos em formato 
digital ou através de meios telemáticos.

Artigo 39.º

Eventos de natureza cultural

1 — É permitido o funcionamento das salas de espetáculos, de exibição de filmes cinemato-
gráficos e similares, bem como de eventos de natureza cultural realizados ao ar livre, desde que:

a) Sejam observadas, com as devidas adaptações, as regras definidas nos n.os 1 a 5 do artigo 16.º;
b) Nas salas de espetáculo ou salas de exibição de filmes cinematográficos seja reduzida a 

lotação, sempre que necessário, observando as seguintes orientações:

i) Os lugares ocupados devem ter um lugar de intervalo entre espetadores que não sejam 
coabitantes, sendo que na fila seguinte os lugares ocupados devem ficar desencontrados;

ii) No caso de existência de palco, seja garantida uma distância mínima de, pelo menos, 2 m 
entre a boca da cena e a primeira fila de espetadores;

c) Nos recintos de espetáculos ao ar livre, a lotação do recinto observe as seguintes orientações:

i) Os lugares estejam previamente identificados, cumprindo um distanciamento físico entre 
espectadores de 1,5 m;

ii) No caso de existência de palco, seja garantida uma distância mínima de, pelo menos, 2 m 
entre a boca da cena e a primeira fila de espetadores;

d) Os postos de atendimento estejam, preferencialmente, equipados com barreiras de proteção;
e) Seja privilegiada a compra antecipada de ingressos por via eletrónica e os pagamentos por 

vias sem contacto, através de cartão bancário ou outros métodos similares;
f) Sempre que aplicável, seja assegurada a manutenção dos sistemas de ventilação, garantindo 

que o seu funcionamento é efetuado sem ocorrência de recirculação de ar;
g) Se adaptem as cenas e os espetáculos ao vivo, sempre que possível, de forma a minimizar 

o contacto físico entre os envolvidos e a manter o distanciamento recomendado;
h) Sejam observadas outras regras definidas pela DGS.

2 — Nas áreas de consumo de cafetaria, restauração e bebidas destes equipamentos culturais 
devem respeitar -se as disposições do presente decreto, bem como as orientações definidas pela 
DGS para o setor da restauração.
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Artigo 40.º

Museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e similares

1 — É permitido o funcionamento de museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e 
similares desde que se:

a) Observem as normas e as instruções definidas pela DGS referentes ao distanciamento físico, 
higiene das mãos e superfícies, etiqueta respiratória e as regras previstas no presente decreto;

b) Garanta que cada visitante dispõe de uma área mínima de 20 m2 e de uma distância 
mínima de 2 m para qualquer outra pessoa que não seja membro do mesmo agregado familiar 
que coabite;

c) Assegure, sempre que possível:

i) A criação de um sentido único de visita;
ii) A limitação do acesso a visita a espaços exíguos;
iii) A eliminação ou, caso não seja possível, a redução do cruzamento de visitantes em zonas 

de estrangulamento;

d) Minimizem as áreas de concentração dos visitantes com equipamentos interativos, devendo, 
preferencialmente, ser desativados os equipamentos que necessitem ou convidem à interação dos 
visitantes;

e) Recorra, preferencialmente, no caso de visitas de grupo, a mecanismos de marcação pré-
via, a fim de evitar situações de espera para entrar no equipamento cultural, bem como no espaço 
exterior;

f) Coloquem barreiras nas áreas de bilheteira e atendimento ao público;
g) Privilegie a realização de transações por TPA.

2 — A admissão dos visitantes deve ser realizada de forma livre ou por conjunto de pessoas, 
dependendo da área do referido equipamento cultural, devendo ser assegurada a regra de ocupa-
ção máxima indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área.

3 — Nas áreas de consumo de cafetaria, restauração e bebidas destes equipamentos culturais 
devem respeitar -se as disposições do presente decreto, bem como as orientações definidas pela 
DGS para o setor da restauração.

Artigo 41.º

Atividades em contexto académico

É proibida, no âmbito académico do ensino superior, a realização de festejos, bem como de 
atividades lúdicas ou recreativas.

Artigo 42.º

Atividade física e desportiva

1 — É permitida, desde que no cumprimento das orientações específicas da DGS:

a) A prática de todas as atividades de treino e competitivas profissionais e equiparadas, desde 
que sem público;

b) A prática de todas as atividades de treino e competitivas, desde que sem público, de moda-
lidades desportivas de baixo e médio risco descritas nas competentes orientações da DGS;

c) A prática de atividade física ao ar livre, em grupos de até seis pessoas;
d) A prática de atividade física e desportiva em ginásios e academias, estando proibida a 

realização de aulas de grupo e de modalidades desportivas de alto risco de acordo com as orien-
tações da DGS.

2 — Para efeitos do presente decreto, são equiparadas a atividades profissionais as atividades 
de atletas de alto rendimento, de seleções nacionais das modalidades olímpicas e paralímpicas, da 
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1.ª divisão nacional ou de competição de nível competitivo correspondente de todas as modalidades 
dos escalões de seniores masculino e feminino, os que participem em campeonatos internacionais 
a atividade de acompanhantes destes atletas em desporto adaptado, bem como as respetivas 
equipas técnicas e de arbitragem.

3 — As instalações desportivas em funcionamento regem -se pelo disposto no n.º 4 do artigo 16.º, 
com as necessárias adaptações.

Artigo 43.º

Proibição de acesso a espaços públicos

Compete ao presidente da câmara municipal territorialmente competente:

a) O encerramento de todos os espaços públicos em que se verifique aglomeração de pessoas, 
designadamente passadeiras, marginais, calçadões e praias;

b) A sinalização da proibição de utilização de bancos de jardim, parques infantis e equipamentos 
públicos para a prática desportiva (fitness).

CAPÍTULO III

Disposições especiais aplicáveis a determinados municípios

Artigo 44.º

Prorrogação do Decreto n.º 6/2021, de 3 de abril

1 — É prorrogada a vigência dos artigos 3.º, 4.º, 15.º, 16.º, 18.º,19.º, 22.º, 25.º, 35.º, 41.º a 43.º 
e 51.º, incluindo os respetivos anexos I e II, com as necessárias adaptações, do Decreto n.º 6/2021, 
de 3 de abril.

2 — O disposto no número anterior é apenas aplicável aos seguintes municípios:

a) Alandroal;
b) Albufeira;
c) Carregal do Sal;
d) Figueira da Foz;
e) Marinha Grande;
f) Penela.

3 — O disposto no n.º 1 é norma especial quanto aos municípios referidos no número ante-
rior e a aplicabilidade das normas nele prorrogadas prevalece sobre qualquer norma contrária ou 
incompatível prevista no presente decreto.

Artigo 45.º

Repristinação de artigos do Decreto n.º 4/2021, de 13 de março

1 — São repristinados os artigos 3.º, 4.º, 16.º, 17.º, 20.º, 24.º, 35.º, 41.º, 42.º e 50.º, incluindo 
os respetivos anexos I e II, com as necessárias adaptações, do Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, 
na redação dada pelo Decreto n.º 5/2021, de 28 de março.

2 — O disposto no número anterior é apenas aplicável aos seguintes municípios:

a) Moura;
b) Odemira;
c) Portimão;
d) Rio Maior.

3 — Nos municípios referidos no número anterior é proibida, diariamente, a circulação para fora 
do concelho do domicílio, sem prejuízo das exceções previstas no artigo 11.º do Decreto n.º 9/2020, 
de 21 de novembro, as quais são aplicáveis com as necessárias adaptações.
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4 — À não observância do disposto no número anterior é aplicável, com as necessárias adap-
tações, o disposto no artigo 50.º do Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, na sua redação atual.

5 — O disposto no n.º 1 é norma especial quanto aos municípios referidos no n.º 2 e a aplica-
bilidade das normas nele repristinadas prevalece sobre qualquer norma contrária ou incompatível 
prevista no presente decreto.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

Artigo 46.º

Execução a nível local

O Primeiro -Ministro procede à nomeação das autoridades que coordenam a execução da 
declaração do estado de emergência no território continental, a nível local, nos termos do n.º 4 do 
artigo 20.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua redação atual.

Artigo 47.º

Defesa nacional

O membro do Governo responsável pela área da defesa nacional assegura a articulação com 
as restantes áreas governativas para garantir, quando necessário, o empenhamento de pessoas, 
meios, bens e serviços da defesa nacional necessários ao cumprimento do disposto no presente 
decreto.

Artigo 48.º

Administração interna

O membro do Governo responsável pela área da administração interna, com faculdade de 
delegação:

a) Determina o encerramento da circulação rodoviária e ferroviária, por razões de saúde pública, 
segurança ou fluidez do tráfego ou a restrição à circulação de determinados tipos de veículos;

b) Coordena uma estrutura de monitorização do estado de emergência, composta por repre-
sentantes das áreas governativas definidos por despacho do Primeiro -Ministro e de representantes 
das forças e serviços de segurança e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, para 
efeitos de acompanhamento e produção de informação regular sobre a situação, designadamente 
para efeito do cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, 
na sua redação atual, sem prejuízo das competências próprias da secretária -geral do Sistema de 
Segurança Interna e do Gabinete Coordenador de Segurança;

c) Estabelece, conjuntamente com o membro do Governo responsável pela área da saúde, 
cercas sanitárias, mediante proposta das autoridades de saúde;

d) Estabelece medidas específicas de controlo e fiscalização do disposto no presente decreto, 
em articulação com outras áreas governativas, quando aplicável em razão da matéria.

Artigo 49.º

Proteção civil

No âmbito da proteção civil, e sem prejuízo do disposto na Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, 
na sua redação atual:

a) São acionadas as estruturas de coordenação política e institucional territorialmente com-
petentes, as quais avaliam, em função da evolução da situação, a eventual ativação dos planos de 
emergência de proteção civil do respetivo nível territorial;
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b) É efetuada a avaliação permanente da situação operacional e a correspondente adequação 
do estado de alerta especial do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro;

c) É operacionalizado um dispositivo permanente de, no máximo, 500 equipas especializadas, 
existentes em todos os corpos de bombeiros voluntários, para o apoio, socorro e transporte de 
doentes, bem como para assistir as operações no âmbito do plano de vacinação contra a COVID -19.

Artigo 50.º

Regulamentos e atos de execução

1 — Os regulamentos e atos administrativos de execução do presente decreto são eficazes 
através de mera notificação ao destinatário, por via eletrónica ou outra, sendo dispensadas as 
demais formalidades aplicáveis, considerando -se notificados no próprio dia.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, entende -se por realizada a notificação aos 
destinatários através da publicação dos regulamentos ou atos no site das entidades competentes 
para a aprovação dos regulamentos ou a prática dos atos.

Artigo 51.º

Fiscalização

1 — Compete às forças e serviços de segurança e às polícias municipais fiscalizar o cumpri-
mento do disposto no presente decreto, mediante:

a) A sensibilização da comunidade quanto ao dever geral de recolhimento domiciliário e à 
interdição das deslocações que não sejam justificadas;

b) A emanação das ordens legítimas, nos termos do presente decreto, designadamente para 
recolhimento ao respetivo domicílio;

c) O encerramento dos estabelecimentos e a cessação das atividades previstas no anexo ao 
presente decreto;

d) A cominação e a participação por crime de desobediência, nos termos e para os efeitos da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 348.º do Código Penal, bem como do artigo 7.º da Lei n.º 44/86, de 30 
de setembro, por violação do disposto nos artigos 4.º , 5.º e 15.º do presente decreto, bem como 
do confinamento obrigatório por quem a ele esteja sujeito nos termos do artigo 3.º;

e) O acompanhamento e seguimento de pessoas em isolamento profilático ou em vigilância 
ativa;

f) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das 
concentrações superiores a seis pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar ou 
resultarem de exceções previstas no presente decreto.

2 — A ASAE é competente para efeitos do disposto na alínea c) do número anterior, sendo 
igualmente competente para fiscalizar o cumprimento, pelos operadores económicos, do disposto 
no presente decreto.

3 — Compete ao SEF, em colaboração com a força de segurança territorialmente competente 
a fiscalização do cumprimento do disposto na secção III do capítulo II.

4 — As juntas de freguesia colaboram no cumprimento do disposto no presente decreto, desig-
nadamente no aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública, na recomendação 
a todos os cidadãos do cumprimento da interdição das deslocações que não sejam justificadas, na 
sensibilização para o dever geral de recolhimento domiciliário e na sinalização, junto das forças e 
serviços de segurança, bem como da polícia municipal, de estabelecimentos a encerrar.

5 — As forças e serviços de segurança reportam permanentemente ao membro do Governo 
responsável pela área da administração interna o grau de cumprimento pela população do disposto 
no presente decreto, com vista a que o Governo possa avaliar a todo o tempo a situação.
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Artigo 52.º

Dever geral de cooperação

Durante o período de vigência do estado de emergência os cidadãos e demais entidades têm 
o dever de colaboração, nomeadamente no cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e 
agentes responsáveis pela segurança, proteção civil e saúde pública, na pronta satisfação de soli-
citações que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização 
das medidas constantes do presente decreto.

Artigo 53.º

Salvaguarda de medidas

O disposto no presente decreto não prejudica a existência e validade de outras medidas que já 
tenham sido adotadas no âmbito do combate à doença COVID -19, prevalecendo sobre as mesmas 
quando disponham em sentido contrário.

Artigo 54.º

Entrada em vigor

O presente decreto entra em vigor às 00:00 h do dia 19 de abril de 2021.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 15 de abril de 2021. — António Luís Santos 
da Costa.

Assinado em 17 de abril de 2021.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 17 de abril de 2021.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

ANEXO

[a que se referem o n.º 4 do artigo 2.º, o artigo 15.º, a alínea a) do artigo 22.º 
e a alínea c) do n.º 1 do artigo 51.º]

1 — Atividades recreativas, de lazer e diversão:

Discotecas, bares e salões de dança ou de festa;
Circos;
Parques de diversões e parques recreativos e similares para crianças;
Parques aquáticos, sem prejuízo do acesso dos trabalhadores para efeitos de cuidado dos 

animais;
Quaisquer locais destinados a práticas desportivas de lazer, salvo para a prática desportiva 

admitida nos termos do artigo 42.º do presente decreto;
Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores.

2 — Atividades culturais e artísticas:

Praças, locais e instalações tauromáquicas.
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3 — As seguintes instalações desportivas, salvo para a prática desportiva admitida nos termos 
do artigo 42.º do presente decreto e das orientações da Direção -Geral da Saúde:

Campos de rugby e similares;
Pavilhões ou recintos fechados;
Ringues de boxe, artes marciais e similares;
Pavilhões polidesportivos;
Estádios.

4 — Atividades em espaços abertos, espaços e vias públicas, ou espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas:

Provas e exibições náuticas;
Provas e exibições aeronáuticas;
Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer natureza.

5 — Espaços de jogos e apostas:

Casinos;
Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, como bingos ou similares;
Equipamentos de diversão e similares;
Salões de jogos e salões recreativos.

6 — Atividades de restauração:

Restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, nos termos dos artigos 23.º e 25.º;
Bares e afins.

7 — Termas e spas ou estabelecimentos afins.
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