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INFORMAÇÃO
SITUAÇÃO DE CONTINGÊNCIA
15 A 30 SETEMBRO 2020
Face à declaração de situação de contingência no âmbito da
Pandemia a da doença COVID-19, com base na Resolução do
Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro, que renova
as medidas excecionais e específicas indispensáveis à interrupção
das cadeias de transmissão da referida doença, destacam-se as
seguintes:
Venda e consumo de bebidas alcoólicas (Artigo 5.º)
1 - É proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou
em postos de abastecimento de combustíveis e, a partir das 20:00 h,
nos estabelecimentos de comércio a retalho, incluindo
supermercados e hipermercados.
2 - É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar
livre de acesso ao público e vias públicas, excetuando-se os espaços
exteriores dos estabelecimentos de restauração e bebidas
devidamente licenciados para o efeito.
3 - No período após as 20:00 h, a exceção prevista na parte final do
número anterior admite apenas o consumo de bebidas alcoólicas no
âmbito do serviço de refeições.
Horários de funcionamento (Artigo 10.º)
Os estabelecimentos de comércio e serviços, em geral, não podem
abrir antes das 10:00 h, com exceção dos salões de cabeleireiro,
barbeiros, institutos de beleza, restaurantes e similares, cafetarias,
casas de chá e afins, escolas de condução e centros de inspeção
técnica de veículos, bem como ginásios e academias.
Os estabelecimentos encerram, no limite, até às 23:00 h, com
exceção:
a) Estabelecimentos de restauração exclusivamente para efeitos de
serviço de refeições no próprio estabelecimento;
b) Estabelecimentos de restauração e similares que prossigam a
atividade de confeção destinada a consumo fora do
estabelecimento ou entrega no domicílio, diretamente ou através de
intermediário, os quais não podem fornecer bebidas alcoólicas no
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âmbito dessa atividade;
c) Estabelecimentos de ensino, culturais e desportivos;
d) Farmácias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a
receita médica;
e) Consultórios e clínicas, designadamente clínicas dentárias e
centros de atendimento médico veterinário com urgências;
f) Atividades funerárias e conexas;
(…)
Eventos (Artigo 13.º)
Não é permitida a realização de celebrações e de outros eventos que
impliquem uma aglomeração em número superior a 10 pessoas,
salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar, sem prejuízo das
orientações específicas emanadas pela DGS, para os seguintes
eventos:
a) Cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias;
b) Eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados,
quer quanto às cerimónias civis ou religiosas, quer quanto aos
demais eventos comemorativos;
c) Eventos de natureza corporativa realizados em espaços
adequados para o efeito, designadamente salas de congressos,
estabelecimentos turísticos, recintos adequados para a realização
de feiras comerciais e espaços ao ar livre.
Funerais (Artigo 14.º)
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, fixando-se em 20
pessoas o limite máximo de presenças, não podendo resultar a
impossibilidade da presença no funeral de cônjuge ou unido de facto,
ascendentes, descendentes, parentes ou afins.
Restauração e similares (Artigo 16.º)
1 - O funcionamento de estabelecimentos de restauração e similares
apenas é permitido caso se verifiquem as seguintes condições:
a) A observância das instruções especificamente elaboradas para o
efeito pela DGS, bem como as regras e instruções previstas no
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presente regime;
b) A ocupação, no interior do estabelecimento, seja limitada a 50 % da
respetiva capacidade ou, em alternativa, sejam utilizadas barreiras
físicas impermeáveis de separação entre os clientes que se
encontrem frente a frente e um afastamento entre mesas de 1,5
metros;
c) A partir das 00:00 h o acesso ao público fique excluído para novas
admissões;
d) Encerrem à 01:00 h;
e) O recurso a mecanismos de marcação prévia, a fim de evitar
situações de espera para atendimento nos estabelecimentos, bem
como no espaço exterior;
f) Não seja admitida a permanência de grupos superiores a 10
pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar.
2 - Até às 20:00 h dos dias úteis, nos estabelecimentos de
restauração, cafés, pastelarias ou similares que se localizem num
raio circundante de 300 metros a partir de um estabelecimento de
ensino, básico ou secundário, ou de uma instituição de ensino
superior, não é admitida a permanência de grupos superiores a
quatro pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar.
3 - A ocupação ou o serviço em esplanadas apenas é permitida,
desde que sejam respeitadas, com as necessárias adaptações, as
orientações da DGS para o setor da restauração.
Serviços públicos (Artigo 19.º)
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.
Manteigas, 14 de setembro de 2020
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