
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 

BOLETIM DE DELIBERAÇÕES E DESPACHOS 

ISSN 1646-7027 

Edição n.º 2 
 28 de janeiro de 2021 

CÂMARA MUNICIPAL 
Pág. 5 



 

 
 
 
 
 
 

DIRETOR: Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
  Dr. Bernardino José Torrão Soares 

 
PERIODICIDADE: Quinzenal 
 
PROPRIEDADE: Município de Loures 
 
EDIÇÃO ELETRÓNICA 
 
DEPÓSITO LEGAL n.º 148950/00 
 
ISSN 1646-7027 
 
COORDENAÇÃO, ELABORAÇÃO, LAYOUT E PAGINAÇÃO: Área Loures Municipal – 
Boletim de Deliberações e Despachos 
 
A correspondência relativa ao Loures Municipal – Boletim de Deliberações e 
Despachos deve ser dirigida a: 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES - LOURES MUNICIPAL - BOLETIM DE 
DELIBERAÇÕES E DESPACHOS - RUA FREDERICO TARRÉ, n.º 5 – 1º, 2674 - 501 
LOURES 
 
TELEFONE: 21 115 15 82 - FAX: 21 115 17 89 - E-MAIL: loures.municipal@cm-
loures.pt 
 
 
Disponível on-line no site oficial da Câmara Municipal de Loures: http://www.cm-
loures.pt 
 

 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/2011 
Diário da República, 1.ª série, n.º 17, de 25 de janeiro de 2011 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

ÍNDICE 
 

 Pág. 
  
CÂMARA MUNICIPAL  
80.ª Reunião Ordinária 
 
 
 

5 

PRESIDÊNCIA 23 
  
VEREADORES 40 
  

  
  
  
ANUNCIOS - Súmula 41 
 
 

 

  
  
  
 
 
ANEXOS ÀS PROPOSTAS DE DELIBERAÇÃO: 
 

 N.º 26/2021 
 N.º 37/2021 
 N.º 38/2021 
 N.º 41/2021 
 N.º 47/2021 

 
 
ANEXO DIPLOMAS LEGAIS 
 
 

 Decreto do Presidente da República nº 6-B/2021, 
de 13 de janeiro 
 

 Decreto do Presidente da República nº 3-A/2021, 
de 14 de janeiro 
 

 Decreto da Presidência do Conselho de 
Ministros nº 3-B/2021, de 19 de janeiro 

 
 Decreto n.º 3-C/2021, de 22 de janeiro 

 
 

 
 
 

 



 

 
N.º 2 

 

 
 

28 de JANEIRO 
de 2021 

 
 
 
 

5 
 

 

 

 
CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 

80.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 27 de janeiro de 2021 

 
 

(por videoconferência) 
 

 
 

DELIBERAÇÕES 

 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..    4444//22002211  ––  
VVOOTTOO  DDEE  PPEESSAARR  PPEELLOO  FFAALLEECCIIMMEENNTTOO  DDEE  
CCRRIISSTTIIAANNOO  PPIINNTTOO  DDAA  CCOOSSTTAA  SSAANNTTOOSS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 

VVOOTTOO  DDEE  PPEESSAARR  
  

Falecimento de Cristiano Pinto da Costa Santos 
 
 
Faleceu no passado dia 26 de janeiro no hospital 
Beatriz Ângelo em loures, Cristiano Pinto da Costa 
Santos, personalidade marcante do nosso 
município, ex-comandante do corpo de Bombeiros 
da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Loures, cargo que exerceu entre 
1958 e 1982, altura em que foi convidado para 
Inspetor Superior de Bombeiros.  
 
Na sua prestigiada passagem pelos bombeiros a 
quem dedicou grande parte da sua vida, todo o seu 
empenho e sabedoria, o “comandante” Cristiano 
ocupou ainda outros cargos de particular relevância 
na proteção civil, nomeadamente:  
 
− Presidente da Assembleia-geral e vice-

presidente da Federação dos Bombeiros do 
Distrito de Lisboa;  
 

− Assessor, Vice-presidente do conselho 
executivo, Presidente da mesa dos congressos e 
Assembleia-geral da Liga dos Bombeiros 
Portugueses; 

 
− Membro do Conselho Coordenador do Serviço 

Nacional de Bombeiros;  
 
− Conselheiro da Inspeção de Bombeiros da 

Região de Lisboa e Vale do Tejo; 

− Presidência da Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Loures entre 1999 e 
2009. 

 
Cristiano dos Santos completaria no próximo 18 de 
agosto 88 anos. 
 
A Câmara Municipal de Loures, reunida na sua 80.ª 
sessão ordinária realizada no dia 27 de janeiro, 
delibera um voto de pesar pelo falecimento de 
Cristiano Pinto da Costa Santos e endereça ao 
corpo e direção dos bombeiros de Loures, aos seus 
familiares e amigos sentidas condolências.  

  

Loures, 27 de janeiro de 2021 

 
O Presidente da Câmara 

 
(…) 

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

 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  4455//22002211  ––  
VVOOTTOO  DDEE  PPEESSAARR  PPEELLOO  FFAALLEECCIIMMEENNTTOO  DDEE  
CCEELLEESSTTIINNOO  JJOOSSÉÉ  EENNCCAARRNNAAÇÇÃÃOO  SSOOAARREESS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
 

VVOOTTOO  DDEE  PPEESSAARR  
  

Falecimento de Celestino José Encarnação 
Soares 

  
Faleceu a 19 de janeiro de 2021 Celestino José 
Encarnação Soares. 
 
Nascido a 22 de setembro de 1949 em Santo Antão 
do Tojal, Celestino Soares desenvolveu na sua 
comunidade um papel fundamental na luta pela 
defesa dos interesses culturais e sociais dos mais 
desfavorecidos e mais idosos. Convicto na decisão 
de querer ajudar as pessoas da terra onde nasceu, 
sempre se dedicou a causas, indo até ao fim por 
elas.  
 
Participou na fundação de alguns dos movimentos 
associativos da sua freguesia: o Clube de Futebol 
“Os Brasileiros”, mais tarde denominado “Centro 
Popular do Tojal”, onde viria a exercer as funções 
de Secretário e de Tesoureiro; o Clube Atlético do 
Tojal, desempenhando a função de Diretor; o Centro 
de Convívio e Cultura Popular de Santo Antão do 
Tojal onde também desempenhou a função de 
Diretor. Note-se a importância que esta associação 
teve em 1976 quando o Estado Português decretou 
a entrega à população de Santo Antão do Tojal do 
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então arruinado Palácio-Fonte na Praça 
Monumental, espaço de grande relevo histórico 
nacional e de extrema relevância para a afirmação 
da vitalidade comunitária e associativa daquela 
população.  
 
Mais tarde viria a desempenhar a função de 
Presidente da Direção da Associação de 
Reformados e Pensionistas e Idosos de Santo 
Antão do Tojal desde 2014. À data do seu 
falecimento participava no seu terceiro mandato ao 
serviço daquela associação. 
 
A partida de Celestino Soares constitui para o 
Concelho de Loures uma perda irreparável na vida 
do movimento associativo e das instituições sociais.   
 
A Câmara Municipal de Loures, reunida na sua 80.ª 
sessão ordinária realizada no dia 27 de janeiro, 
delibera um voto de pesar pelo falecimento de 
Celestino José Encarnação Soares e endereça à 
Associação de Reformados e Pensionistas e Idosos 
de Santo Antão do Tojal, aos seus familiares e 
amigos sentidas condolências. 
  
Loures, 27 de janeiro de 2021 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
FFOOII  AAPPRREESSEENNTTAADDOO,,  VVEERRBBAALLMMEENNTTEE,,  PPEELLAA  
SSRRAA..  VVEERREEAADDOORRAA  EE  PPEELLOOSS  SSRRSS..  
VVEERREEAADDOORREESS  EELLEEIITTOOSS  PPEELLOO  PPAARRTTIIDDOO  
SSOOCCIIAALL  DDEEMMOOCCRRAATTAA,,  UUMM  VVOOTTOO  DDEE  PPEESSAARR  
PPEELLAASS  VVÍÍTTIIMMAASS  DDAA  PPAANNDDEEMMIIAA  DDEE  CCOOVVIIDD  1199  EE  
PPRROOPPOOSSTTOO  CCUUMMPPRRIIRR  UUMM  MMIINNUUTTOO  DDEE  SSIILLÊÊNNCCIIOO  
 
 
(Aprovado por unanimidade e cumprido um 
minuto de silêncio em memória das vítimas da 
pandemia de COVID 19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NN..ºº  4466//22002211  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  VVOOTTOO  DDEE  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO  AA  
TTOODDOOSS  OOSS  MMEEMMBBRROOSS  DDAASS  MMEESSAASS  DDEE  VVOOTTOO  
QQUUEE  AASSSSEEGGUURRAARRAAMM  AASS  OOPPEERRAAÇÇÕÕEESS  DDEE  
VVOOTTOO  NNOO  PPAASSSSAADDOO  DDIIAA  2244  DDEE  JJAANNEEIIRROO,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAASS  SSRRAASS  VVEERREEAADDOORRAASS  EE  
PPEELLOOSS  SSRRSS  VVEERREEAADDOORREESS  EELLEEIITTOOSS  PPEELLOO  
PPAARRTTIIDDOO  SSOOCCIIAALLIISSTTAA  
 
No passado dia 24 de janeiro, foram 895 as 
mulheres e homens, eleitores no Concelho de 
Loures que exerceram as suas funções nas 179 
mesas distribuídas por todo o território do concelho, 
contribuindo assim, para que fosse cumprido o 
direito consagrado no artigo 49.º da Constituição da 
República Portuguesa - Direito de Sufrágio. 
 
Num contexto extremamente difícil para todos e 
numa altura em que a situação pandémica se 
encontra num processo progressivo, ao qual é 
determinado, o dever geral de recolhimento 
domiciliário, estas mulheres e homens 
permaneceram nos locais de voto mais de12 horas. 
  
Consideramos ter sido determinante o contributo de 
todos os elementos das mesas para que, mais de 
50% dos eleitores recenseados no Concelho de 
Loures pudessem ter exercido com toda a 
segurança sanitária o seu direito cívico. 
 
Pretende-se, desta forma singela, mas com a mais 
profunda admiração pela atitude de abnegação que 
estes homens e mulheres demonstraram, saúda-los 
e endereçar um agradecimento público 
extremamente merecido. 
 
Agradecimento este extensível aos autarcas e 
trabalhadores da Câmara Municipal e Juntas de 
Freguesia envolvidos neste exigente processo e que 
também foram imprescindíveis para o normal 
funcionamento deste ato eleitoral no estreito 
cumprimento das recomendações da Direção Geral 
de Saúde. 
 
A Câmara Municipal de Loures, reunida a 27 de 
janeiro de 2021, delibera saudar e endereçar um 
agradecimento público a todos os “agentes da 
democracia” que asseguraram as operações de 
voto no passado dia 24 de janeiro. 
 
Loures, 27 de janeiro de 2021 
 
Os Vereadores do Partido Socialista 
 
 

Sónia 
Paixão 

Nuno Dias Rita Leão António 
Marcelino 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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AATTAA  DDAA  7766ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  
22002200..1122..0022  
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Vereador, senhor 
António Manuel Lopes Marcelino, por não ter 
estado presente na reunião a que respeita a ata) 
 
 
 
AATTAA  DDAA  1122ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  RREEAALLIIZZAADDAA  
EEMM  22002200..1122..0099  
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  2266//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  11ªª  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  
OORRÇÇAAMMEENNTTAALL  PPEERRMMUUTTAATTIIVVAA  AAOO  OORRÇÇAAMMEENNTTOO  
22002211  EE  OOPPÇÇÕÕEESS  DDOO  PPLLAANNOO  22002211--22002255,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
 
Considerando que: 
 
A.  Os documentos previsionais da Câmara 

Municipal para o período de 2021-2025, foram 
elaborados em setembro/outubro; 

 
 
B.  As verificações aquando do fecho e abertura no 

novo exercício orçamental, prevista no SNC-AP, 
impõem o assegurar de cumprimento das 
obrigações que transitaram de ano precedente; 

 
C.  Há necessidade de proceder à correção da 

classificação orgânica associada à aquisição de 
terrenos, assim como, reforçar a rubrica relativa 
ao mecanismo de apoio à economia local do 
município, nomeadamente, os subsídios a 
empresas. 

 
D. De acordo com a execução orçamental prevista, 

é importante que se proceda a alguns 
ajustamentos nas Grandes Opções do Plano 
(GOP’s) e Orçamento da Despesa, que se 
encontram compensadas entre si.  

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea 
d) do n. º1 do artigo 33º, ambos do Anexo I da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

e do ponto 8.3.1 do Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
fevereiro, na redação vigente, aprovar a 1ª 
Alteração Orçamental Permutativa ao Orçamento 
2021 e Opções do Plano 2021-2025, conforme 
documento em anexo.  
 
Loures, 22 de Janeiro 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 pelo Partido Social Democrata) 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A 1ª alteração orçamental 
permutativa ao orçamento 2021 e opções do plano 
2021-2025, está disponibilizado em anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  2277//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  PPRROOPPOOSSTTAA  AA  AAPPRREESSEENNTTAARR  
ÀÀ  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  RREELLAATTIIVVAA  ÀÀ  
AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  
DDEE  EEMMPPRRÉÉSSTTIIMMOO  DDEE  MMÉÉDDIIOO  EE  LLOONNGGOO  PPRRAAZZOO  
((RREEQQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDEE  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  
EESSCCOOLLAARREESS)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
 
Considerando que: 
 
A. Através da aprovação, na  16.ª sessão ordinária 

da Assembleia Municipal de Loures, realizada 
em 21 de Dezembro de 2020, da proposta de 
deliberação n.º579/2020, foi autorizado que os 
investimentos constantes naquela proposta 
deliberativa (Escola Básica do Infantado e Escola 
Básica n.º 5 – Camarate) fossem financiados por 
um empréstimo de médio e longo prazo, até ao 
montante de 6.500.000€,00( seis milhões e 
quinhentos mil euros), enquadrado dentro dos 
limites da dívida total do Município de Loures 
definidos na Lei n.º73/2013, de 3 de setembro 
(vd. proposta de deliberação n.º 579/2020); 

 
B. Foram consultadas, através de convite, enviado 

via e-mail em 23 de dezembro de 2020, 6 (seis) 
instituições bancárias - Banco Santander Totta, 
S.A.; Millennium BCP, S.A.; Banco Português de 
Investimento, S.A.; Caixa Geral de Depósitos, 
S.A.; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Loures 
e Novo Banco, S.A. – com a finalidade de 
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contratação do empréstimo supra identificado, 
nas condições constantes no referido convite (vd. 
Convite); 

 
C. Das instituições bancárias convidadas todas 

apresentaram proposta; 
 
D. A Comissão de Análise constituída para análise 

das propostas (vd. informação n.º 60/DPFA/FC 
de 2020.12.22, com o registo nº. 
E/131884/2020), propôs que a adjudicação do 
empréstimo de médio e longo prazo até ao 
montante de 6.500.000€,00 (seis milhões e 
quinhentos mil euros) fosse efetuada à CGD - 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., nas condições 
que se destacam (vd. ata da reunião da 
Comissão de Análise datada de 18/janeiro/2021): 

 
a) Montante: Até ao limite máximo 

6.500.000€,00 (seis milhões e quinhentos mil 
euros); 

 
b) Prazo de utilização: 24 meses, a partir da 

data da perfeição do contrato; 
 

c) Taxa de juro: Euribor 6 meses acrescida de 
um spread de 0,41%; 

 
d) Pagamento de juros e reembolso de capital: 

Prestações semestrais, postecipadas e 
sucessivas, constantes de capital, e com 
juros ao saldo; 

 
e) Prazo de amortização: 12 anos; 

 
f) Comissões: Isenta de comissões; 

 
E. Procedeu-se à audiência escrita dos 

interessados - Banco Santander Totta, S.A.; 
Millennium BCP, S.A.; Banco Português de 
Investimento, S.A.; Caixa Geral de Depósitos, 
S.A.; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Loures 
e Novo Banco, S.A., nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
F. No âmbito da audiência de interessados, 

nenhuma das instituições bancárias colocou 
objeções ao projeto de decisão remetido; 

G. Após a audiência de interessados a Comissão de 
Análise das propostas propõe a adjudicação da 
contratação do empréstimo de médio e longo 
prazo à CGD - Caixa Geral de Depósitos, S.A., 
nas condições descritas na ata da reunião da 
mencionada Comissão, realizada em 20 de 
janeiro de 2021, destacando-se (vd. ata da 
reunião da Comissão de Análise datada de 
20/janeiro/2021): 

 
a) Montante: Até ao limite máximo 6.500.000€ 

(seis milhões e quinhentos mil euros); 

 
b) Prazo de utilização: 24 meses, a partir da 

data da perfeição do contrato; 
 
c) Taxa de juro: Euribor 6 meses acrescida de 

um spread de 0,41%; 
 
d) Pagamento de juros e reembolso de capital: 

Prestações semestrais, postecipadas e 
sucessivas, constantes de capital, e com 
juros ao saldo; 

 
e) Prazo de amortização: 12 anos; 
 
f) Comissões: Isenta de comissões; 

 
H. O empréstimo de médio e longo prazo, até ao 

montante de 6.500.000€,00 (seis milhões e 
quinhentos mil euros) enquadra-se dentro dos 
limites da dívida total do Município de Loures 
definidos na Lei nº. 73/2013, de 3 de setembro, 
na sua redação vigente (anexo I). 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, submeter a 
deliberação da Assembleia Municipal, nos termos 
da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea f) 
do nº. 1 do artigo 25.º ambas do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com o 
disposto no artigo 49º e no artigo 51º ambos da Lei 
n.º 73/2013 de 3 de setembro, na sua redação 
vigente: 
 
A adjudicação, efetuada com base no procedimento 
de consulta desenvolvidos, da contratação do 
empréstimo de médio e longo prazo, à CGD - Caixa 
Geral de Depósitos, S.A., nas seguintes condições: 
 
1. Montante: Até ao limite máximo de 

6.500.000€,00 (seis milhões e quinhentos mil 
euros); 

 
2. Prazo de utilização: 24 meses, a partir da data 

da perfeição do contrato; 
 
3. Taxa de juro: Euribor 6 meses acrescida de um 

spread de 0,41%; 
 

4. Pagamento de juros e reembolso de capital: 
Prestações semestrais, postecipadas e 
sucessivas, constantes de capital, e com juros ao 
saldo; 
 

5. Prazo de amortização: 12 anos;  
 

6. Comissões: Isenta de comissões. 
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Loures, 21 de janeiro 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 pelo Partido Social Democrata) 

 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal. 
 
 
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  2288//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  PPRROOPPOOSSTTAA  AA  AAPPRREESSEENNTTAARR  
ÀÀ  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  RREELLAATTIIVVAA  ÀÀ  
AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  
DDEE  EEMMPPRRÉÉSSTTIIMMOO  DDEE  MMÉÉDDIIOO  EE  LLOONNGGOO  PPRRAAZZOO  
((RREEQQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  FFRREENNTTEE  RRIIBBEEIIRRIINNHHAA)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
 
Considerando que: 

 
A. Através da aprovação, na 16.ª sessão ordinária 

da Assembleia Municipal de Loures, realizada 
em 21 de dezembro de 2020, da proposta de 
deliberação n.º 581/2020, foi autorizado que o 
investimento constante naquela proposta 
deliberativa (Frente Ribeirinha - Loures ciclável 
Santa Iria da Azóia, S. João da Talha e 
Bobadela) fosse financiado por um empréstimo 
de médio e longo prazo, até ao montante de 
4.927.436,01€ (quatro milhões, novecentos e 
vinte sete mil, quatrocentos e trinta e seis euros 
e um cêntimo), enquadrado dentro dos limites da 
dívida total do Município de Loures definidos na 
Lei n.º73/2013, de 3 de setembro (vd. proposta 
de deliberação n.º 581/2020); 

 
B. Foram consultadas, através de convite, enviado 

via e-mail em 23 de dezembro de 2020, 6 (seis) 
instituições bancárias - Banco Santander Totta, 
S.A.; Millennium BCP, S.A.; Banco Português de 
Investimento, S.A.; Caixa Geral de Depósitos, 
S.A.; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Loures 
e Novo Banco, S.A. – com a finalidade de 
contratação do empréstimo supra identificado, 
nas condições constantes no referido convite (vd. 
Convite); 

 
C. Das instituições bancárias convidadas todas 

apresentaram proposta; 

 
D. A Comissão de Análise constituída para análise 

das propostas (vd. informação n.º 60/DPFA/FC 
de 2020.12.22, com o registo nº. 
E/131884/2020), propôs que a adjudicação do 
empréstimo de médio e longo prazo até ao 
montante de 4.927.436,01€ (quatro milhões, 
novecentos e vinte sete mil, quatrocentos e trinta 
e seis euros e um cêntimo) fosse efetuada à 
CGD - Caixa Geral de Depósitos, S.A., nas 
condições que se destacam (vd. ata da reunião 
da Comissão de Análise datada de 
18/janeiro/2021): 

 
a) Montante: Até ao limite máximo de 

4.927.436,01€ (quatro milhões, novecentos e 
vinte sete mil, quatrocentos e trinta e seis 
euros e um cêntimo); 

 
b) Prazo de utilização: 24 meses, a partir da 

data da perfeição do contrato;  
 
c) Taxa de juro: Euribor 6 meses acrescida de 

um spread de 0,41%; 
 
d) Pagamento de juros e reembolso de 

capital: Prestações semestrais, postecipadas 
e sucessivas, constantes de capital, e com 
juros ao saldo; 

 
e) Prazo de amortização: 12 anos; 
 
f) Comissões: Isenta de comissões; 

 
E. Procedeu-se à audiência escrita dos 

interessados - Banco Santander Totta, S.A.; 
Millennium BCP, S.A.; Banco Português de 
Investimento, S.A.; Caixa Geral de Depósitos, 
S.A.; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Loures 
e Novo Banco, S.A., nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
F. No âmbito da audiência de interessados, 

nenhuma das instituições bancárias colocou 
objeções ao projeto de decisão remetido; 

 
G. Após a audiência de interessados a Comissão de 

Análise das propostas propõe a adjudicação da 
contratação do empréstimo de médio e longo 
prazo à CGD - Caixa Geral de Depósitos, S.A., 
nas condições descritas na ata da reunião da 
mencionada Comissão, realizada em 20 de 
janeiro de 2021, destacando-se (vd. ata da 
reunião da Comissão de Análise datada de 
20/janeiro/2021): 

 
a) Montante: Até ao limite máximo de 

4.927.436,01€ (quatro milhões, novecentos e 
vinte sete mil, quatrocentos e trinta e seis 
euros e um cêntimo); 
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b) Prazo de utilização: 24 meses, a partir da 

data da perfeição do contrato; 
 

c) Taxa de juro: Euribor 6 meses acrescida de 
um spread de 0,41%; 

 
d) Pagamento de juros e reembolso de 

capital: Prestações semestrais, postecipadas 
e sucessivas, constantes de capital, e com 
juros ao saldo; 

 
e) Prazo de amortização: 12 anos; 

  
f) Comissões: Isenta de comissões 

 
H. O empréstimo de médio e longo prazo, até ao 

montante de 4.927.436,01€ (quatro milhões, 
novecentos e vinte sete mil, quatrocentos e trinta 
e seis euros e um cêntimo), enquadra-se dentro 
dos limites da dívida total do Município de Loures 
definidos na Lei nº. 73/2013, de 3 de setembro, 
na sua redação vigente (anexo I). 

 
 

Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, submeter a 
deliberação a deliberação da Assembleia Municipal, 
nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e 
da alínea f) do nº. 1 do artigo 25.º ambas do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em 
conjugação com o disposto no artigo 49º e no artigo 
51º ambos da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, na 
sua redação vigente: 
 
A adjudicação, efetuada com base no procedimento 
de consulta desenvolvidos, da contratação do 
empréstimo de médio e longo prazo, à CGD - Caixa 
Geral de Depósitos, S.A., nas seguintes condições: 

 
1. Montante: Até ao limite máximo de 

4.927.436,01€ (quatro milhões, novecentos e 
vinte sete mil, quatrocentos e trinta e seis 
euros e um cêntimo); 

 
2. Prazo de utilização: 24 meses, a partir da 

data da perfeição do contrato; 
 

3. Taxa de juro: Euribor 6 meses acrescida de 
um spread de 0,41%; 

 
4. Pagamento de juros e reembolso de 

capital: Prestações semestrais, postecipadas 
e sucessivas, constantes de capital, e com 
juros ao saldo; 

 
5. Prazo de amortização: 12 anos; 
 

6. Comissões: Isenta de comissões 

 
Loures, 21 janeiro 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 a senhora Vereadora e os 
senhores Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata. Votaram contra as senhoras 
Vereadoras e os senhores Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista, tendo o senhor 
Presidente da Câmara exercido o voto de 
qualidade a favor da aprovação) 
 

 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal. 
 
 
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  3300//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDEE  TTAAXXAASS  AAOO  
IINNSSTTIITTUUTTOO  SSUUPPEERRIIOORR  TTÉÉCCNNIICCOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA 
 
 
Considerando que: 
 
A. Foi instruído e lançado um procedimento do tipo 

ajuste direto que corre os seus termos sob o n.º 
de processo 53308/DCA/2020, com vista à 
aquisição de serviços para preparação dos 
conteúdos e criação do guião técnico para filme 
de animação e para livro digital que serão 
utilizados em trinta ações de sensibilização nas 
Escolas e nas Academias dos Saberes do 
Município de Loures, no âmbito do projeto “A-tu-
AR” (candidatura aprovada ao Fundo Ambiental 
– Aviso n.º 7779/2020); 

 
B. Na sequência da notificação da adjudicação e da 

minuta do contrato veio o adjudicatário Instituto 
Superior Técnico, através de correio eletrónico 
de 6 de janeiro de 2021, “solicitar a isenção total 
do pagamento da taxa de redução a escrito de 
contratos celebrados ao abrigo do CCP, nos 
termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 5.º do 
Regulamento de Taxas do Município de Loures, 
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 
187, de 25 de setembro de 2009, o qual confere 
à Câmara Municipal de Loures a competência 
para isentar parcial ou totalmente do pagamento 
de taxas as pessoas coletivas de direito público 
(…), conforme documento 1 que se anexa; 

 



 

 
N.º 2 

 

 
 

28 de JANEIRO 
de 2021 

 
 
 
 

11 
 

 

C. Nos termos previstos no art.º 18º do 
Regulamento de Taxas do Município de Loures, 
publicado em Diário da República, 2ª Série, n.º 
187, de 25 de setembro de 2009, de ora em 
diante abreviadamente designado por 
Regulamento de Taxas, a redução a escrito de 
contratos no âmbito do Código dos Contratos 
Públicos (exceto os relativos a recursos 
humanos) está sujeita ao pagamento, no 
momento da assinatura do contrato, de taxa no 
valor de € 14,50, por página, no caso de 
contratos sujeitos a fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas ou, no valor de € 11,00, por 
página, no caso de contratos não sujeitos a 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas; 

 
D. Dispõe a alínea a) do n.º 1 do art.º 5º do referido 

Regulamento de Taxas que, para além das 
isenções legais, a Câmara Municipal pode 
deliberar isentar, parcial ou totalmente, do 
pagamento de taxas as pessoas coletivas de 
direito público; 

 
E. Conforme melhor resulta do art.º 1º dos Estatutos 

do Instituto Superior Técnico, publicados em 
Diário da República em anexo ao Despacho n.º 
1225/2013 de 25 de setembro, conforme 
documento 2 que se anexa, o Instituto Superior 
Técnico é uma pessoa coletiva de direito público; 

 
F. Estão, assim, verificados os pressupostos de 

facto e de direito que permitem a isenção do 
pagamento de taxas conforme requerido; 

 
G. Ademais, refira-se ainda que a alteração ao 

Regulamento de Taxas aprovado em reunião de 
Câmara e apreciado pela Assembleia Municipal, 
mas que aguarda ainda a sua publicação, o 
pagamento de taxas pela redução dos contratos 
a escrito já não se encontra previsto; 

 
H. A Câmara Municipal é o órgão competente para 

isentar, parcial ou totalmente, do pagamento de 
taxas as pessoas coletivas de direito público nos 
termos da alínea a) do n.º 1 do Regulamento de 
Taxas. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos e 
com os fundamentos que antecedem, conforme 
disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 5.º do 
Regulamento de Taxas, isentar a entidade 
adjudicatária Instituto Superior Técnico nos termos 
do requerimento apresentado, conforme 
considerando B. 
 
Loures, 21 de janeiro de 2021.  
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  3311//22002211--  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEESSIIGGNNAAÇÇÃÃOO  DDOO  
RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  NNOO  
CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  EE  NNAA  
CCOOMMIISSSSÃÃOO  EEXXEECCUUTTIIVVAA  DDAA  VVAALLOORRSSUULL  --  
VVAALLOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  EE  TTRRAATTAAMMEENNTTOO  DDEE  RREESSÍÍDDUUOOSS  
SSÓÓLLIIDDOOSS  DDAASS  RREEGGIIÕÕEESS  DDEE  LLIISSBBOOAA  EE  DDOO  
OOEESSTTEE,,  SSAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
  
Considerando que: 
 
A. Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 391.º 

do Código das Sociedades Comerciais (CSC), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de 
setembro, na sua redação atual, do artigo 11.º 
dos Estatutos da Valorsul - Valorização e 
Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de 
Lisboa e do Oeste, S. A. (Valorsul, S.A.) e 
respetivo Acordo Parassocial aprovado, cabe ao 
Município de Loures designar 3 (três) membros 
para integrar respetivamente o Conselho de 
Administração, a Comissão Executiva e o 
Conselho Fiscal (por rotatividade) da 
mencionada sociedade; 

 
B. De acordo com o previsto no artigo 390.º, n.º 3, a 

contrario e n.º 4 do CSC, o Município de Loures, 
na qualidade de acionista da Valorsul, S.A., deve 
nomear em sua representação uma pessoa 
singular para exercer o cargo de administrador 
no Conselho de Administração; 

 
C. Conforme prevê o artigo 11.º, n.º 2 dos Estatutos 

da Valorsul, S.A., “Os membros da mesa da 
assembleia geral e dos demais órgãos sociais 
são eleitos em assembleia geral por períodos de 
três anos, (…)”; 

 
D. Compete à Câmara Municipal, de acordo com o 

previsto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 
designação dos seus representantes na 
assembleia geral das empresas locais, assim 
como os seus representantes em quaisquer 
outras entidades nas quais o município participe. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto no 
artigo 33.º, n.º 1, alínea oo) da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, nos artigos 390.º, n.os 3 e 4 e 391.º 
do CSC e no artigo 11.º dos Estatutos da Valorsul - 
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Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das 
Regiões de Lisboa e do Oeste, S. A., bem como do 
respetivo Acordo Parassocial, delibere designar 
Sérgio Manuel Pratas, para integrar o Conselho de 
Administração e a Comissão Executiva da 
sociedade Valorsul – Valorização e Tratamento de 
Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do 
Oeste, S. A., cuja idoneidade, capacidade, 
experiência de gestão e sentido de interesse público 
se afiguram adequados ao desempenho das 
inerentes funções. 
 
Loures, 20 de janeiro de 2021 
 

(…) 
 
 
(Aprovada por (cinco) 5 votos a favor e (seis) 6 
votos em branco mediante escrutínio secreto) 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  3322//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSIIMMAARR,,  
CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  NN..ºº  2288//22002211,,  
RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  ““PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  
RREECCOOLLHHAA  MMEECCAANNIIZZAADDAA  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  DDEE  
CCOONNTTEENNTTOORREESS  UURRBBAANNOOSS  ––  1100  CCIIRRCCUUIITTOOSS””,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
 
Considerando que: 
 
A. Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios Loures e Odivelas 
(SIMAR) procederam à abertura de 
procedimento relativo a “Prestação de Serviços 
de Recolha Mecanizada de Resíduos de 
Contentores Urbanos - 10 Circuitos, dividido em 
3 Lotes – CP N.º 25/2020 - PABS/299/2020.; 

 
B. A adjudicação da prestação de serviço foi 

aprovada pelos executivos dos municípios de 
Loures e Odivelas a 18 de novembro e 11 de 
novembro de 2020 respetivamente, o Lote 1 à 
Empresa RRI - Serviços Ambientais, SA., num 
valor máximo de 1.075.680,00€ (um milhão, 
setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta euros); 
Lote 2 à Empresa RRI - Serviços Ambientais, 
SA., num valor máximo de 1.075.680,00€ (um 
milhão, setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta 
euros) e Lote 3 à Empresa Ecoambiente, SA., 
num valor máximo de 1.520.640,00€ (um milhão, 
quinhentos e vinte mil, seiscentos e quarenta 
euros), e respetivas minutas dos contratos; 

 

C. Na sequência da apresentação dos documentos 
de habilitação, da adjudicatária dos lotes 1 e 2, a 
empresa RRI – Serviços Ambientais, SA., veio a 
empresa Ecoambiente, Consultores de 
Engenharia, Gestão e Prestação de Serviços, 
SA., ordenada em 2º lugar nos lotes 1 e 2 
pronunciar-se nos termos que constam do 
documento sob o n.º 15 da proposta dos SIMAR; 

D. A entidade adjudicante aceita os documentos de 
habilitação apresentados pela adjudicatária RRI 
– Serviços Ambientais, SA., como tempestivos e 
perfeitos e, conclui pela improcedência do 
requerimento apresentado pela entidade 
Ecoambiente, Consultores de Engenharia, 
Gestão e Prestação de Serviços, SA., por não 
lhe assistir razão mantendo a decisão de 
adjudicação à empresa RRI – Serviços 
Ambientais, SA; 

 
E. O Conselho de Administração (CA) dos SIMAR 

aprovou na 78ª Reunião Ordinária de 8 de 
janeiro de 2021 a proposta n.º 28/2021. 

  
  
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, com os fundamentos de 
facto e de direito apresentados na Informação 
I115/2021, delibere aprovar a proposta n.º 28/2021 
de 8 de janeiro do CA dos SIMAR: 
 
Loures, 21 janeiro 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 pelo Partido Social Democrata) 
  
 
NOTA DA REDAÇÃO: A documentação 
referenciada na presente deliberação está 
disponível, em suporte informático, para eventual 
consulta, nas instalações do Loures Municipal – 
Boletim de Deliberações e Despachos. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  3333//22002211  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  AADDIIAANNTTAAMMEENNTTOO  DDOO  
PPRREEÇÇOO  DDAA  EEMMPPRREEIITTAADDAA;;  --  AA  RREESSPPEETTIIVVAA  
IIMMPPUUTTAAÇÇÃÃOO  AAOOSS  PPAAGGAAMMEENNTTOOSS  
CCOONNTTRRAATTUUAALLMMEENNTTEE  PPRREEVVIISSTTOOSS;;  --  NNOO  
ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  OOBBRRAA  DDEE  RREEMMOODDEELLAAÇÇÃÃOO  EE  
AAMMPPLLIIAAÇÇÃÃOO  DDAA  EESSCCOOLLAA  BBÁÁSSIICCAA  NN..ºº  33  DDEE  
UUNNHHOOSS  ((PPRROOCCºº  11009922--HH//DDOOMM)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
 
Considerando que:  
 
A. O adjudicatário FCM – Construções, S.A. 

requereu o adiantamento de preço no montante 
de 228.600,00€ s/IVA (duzentos e vinte e oito mil 
e seiscentos euros), correspondente a 10% do 
preço contratual, no âmbito da Empreitada 
Escola Básica Nº3 de Unhos – Remodelação e 
Ampliação – Obra; 

 
B. O Caderno de Encargos da Empreitada em 

referência prevê na sua Cláusula 35ª, a 
possibilidade da concessão de adiantamento de 
preço por conta de prestações a realizar ou de 
atos preparatórios ou acessórios das mesmas; 

 
C. Se encontram verificados os pressupostos que 

determinam a possibilidade de concessão dos 
adiantamentos de preço, previstos nos números 
1 e 2 do artigo 292º do Código dos Contratos 
Públicos (CCP) na sua redação atual; 

 
D. A informação nº 02/DO/AS, de 2021/01/05, que 

aqui se dá para os devidos e legais efeitos, por 
integralmente reproduzida, e como fazendo parte 
integrante da presente proposta, é de parecer 
favorável à concessão do adiantamento de preço 
em questão; 

 
E. A concessão dos adiantamentos de preços, 

nestas circunstâncias, cai no âmbito do poder 
discricionário do contraente público;   

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nos números 1 e 2 do artigo 292º do 
Código dos Contratos Púbicos, na sua redação 
atual: 
 
1. A aprovação do adiantamento do preço no 

montante de 228.600,00€ (duzentos e vinte e 
oito mil e seiscentos euros), acrescido de 6% de 
IVA, ou seja, 242.316,00€ (duzentos e quarenta 
e dois mil trezentos e dezasseis euros), à 
adjudicatária “FCM – Construções, S.A.” 
correspondente a 10% do preço contratual 
(contrato nº 167/2019 no valor de 2.423.160.01€ 

c/IVA (dois milhões, quatrocentos e vinte e três 
mil, cento e sessenta euros e um cêntimo); 

 
2. A imputação do presente adiantamento aos 

pagamentos contratualmente previstos nos 
termos do disposto na Cláusula 36ª do Caderno 
de Encargos. 

 
Loures, 15 de Janeiro 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, da senhora 
Vereadora e dos senhores Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata. Abstiveram-se as 
senhoras Vereadoras e os senhores Vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista) 

 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..    3344//22002211  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  
CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS  EE  RREESSPPEETTIIVVAA  OORRDDEEMM  DDEE  
EEXXEECCUUÇÇÃÃOO;;  --  AA  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  NNOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA  DDAA  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA  PPAARRAA  AA  
AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  
CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS  IINNTTEEGGRRAADDOOSS  NNAA  ((MMOOCC  33))  
EE  AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAASS  MMIINNUUTTAASS  DDOOSS  
CCOONNTTRRAATTOOSS;;  --  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  EEMMPPRREEIITTAADDAA  
DDEE  RREEMMOODDEELLAAÇÇÃÃOO  DDOO  EEDDIIFFIICCÍÍOO  DDOO  JJAARRDDIIMM  
DDEE  IINNFFÂÂNNCCIIAA  DDAA  BBOOBBAADDEELLAA  EE  RREEAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  
DDOO  LLOOGGRRAADDOOUURROO  ((PPRROOCC..ºº  6677--FF//DDOOMM))  
SSUUBBSSCCRRIITTAA,,  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  
MMAATTIIAASS  
  
  
Considerando: 
 
A. O adjudicatário CVF – Construtora Vila Franca, 

Lda., apresentou uma proposta para execução 
de trabalhos complementares, no âmbito da 
Empreitada “Jardim de Infância da Bobadela – 
Remodelação do Edifício e Reabilitação do 
Logradouro”; 

 
B. No âmbito da presente Modificação Objetiva do 

Contrato (MOC 3) encontram-se verificados os 
requisitos previstos nos números 2 e 4 do artigo 
370º do CCP, na sua redação atual, para que se 
possa identificar os trabalhos complementares 
em causa como resultando de circunstâncias não 
previstas e circunstâncias imprevisíveis, 
respetivamente; 

 
C. A propósito da Modificação Objetiva do Contrato 

(MOC 3) foi emitido parecer, pela Fiscalização, 
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que aqui se dá, para os devidos e legais efeitos, 
por integralmente reproduzido e como fazendo 
parte integrante da presente proposta, o qual 
conclui, favoravelmente, pela proposta para 
execução de trabalhos complementares 
apresentada pelo adjudicatário CVF – 
Construtora Vila Franca, Lda.;   
 

D. Foi igualmente emitida a Informação n.º 
04/DO/FS, datada, de 05/01/2021, que aqui se 
dá para os devidos e legais efeitos por 
integralmente reproduzida e como fazendo parte 
integrante da presente proposta, a qual 
acompanhou o enquadramento técnico exarado 
no parecer da Fiscalização, supramencionado;  

 
E. Quer os trabalhos complementares ora 

resultantes de circunstâncias não previstas, quer 
os trabalhos complementares resultantes de 
circunstâncias imprevisíveis, não podem ser 
técnica e economicamente separáveis do objeto 
do contrato inicial, sob pena de um aumento 
considerável de custos para o Município;     

 
F. O somatório do preço contratual com o preço 

atribuído aos trabalhos complementares, não 
excede os limites previstos na alínea b) do artigo 
19º do CCP; 

 
G. O preço atribuído aos trabalhos complementares 

de circunstâncias não previstas referentes à 
MOC 1 e MOC 2, já aprovadas e, presentemente 
à MOC 3, corresponde a 0,73% do contrato 
inicial, não sendo assim excedido o limite legal 
imposto de 10% estabelecido na alínea b) do n.º 
2 do artigo 370º do CCP, na sua redação atual; 

 
H.  O preço atribuído aos trabalhos complementares 

de circunstâncias imprevisíveis referentes à 
MOC 1 e MOC 2, já aprovadas e, presentemente 
à MOC 3, corresponde a 0,82% do contrato 
inicial, não sendo assim excedido o limite legal 
imposto de 40% estabelecido na alínea b) do n.º 
4 do artigo 370º do CCP, na sua redação atual; 

 
I.  A execução dos trabalhos complementares em 

causa, não implica a prorrogação do prazo de 
execução da empreitada em questão. 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no nº 1 do artigo 36º, dos artigos 109º e 
370º e seguintes, todos do D.L. 18/2008, de 29 de 
janeiro (CCP), do nº 3 do artigo 35º e da alínea f) do 
nº 1 do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro, e da alínea b) do nº 1 do artigo 18º do 
Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho: 
 

1. A aprovação dos trabalhos complementares e 
respetiva ordem de execução, no valor de 
5.512,40 € (cinco mil, quinhentos e doze euros e 
quarenta cêntimos), ao qual acresce o I.V.A. à 
taxa legal aplicável, sujeito a pronúncia da 
adjudicatária, conforme identificados na 
Informação º 04/DO/FS, de 2021.01.05 e parecer 
da fiscalização referentes à MOC 3; 

 
2. A delegação no Presidente da Câmara, da 

competência para a adjudicação dos trabalhos 
complementares integrados na MOC 3, nas 
condições de valor e prazo que se venham a 
apurar a final, até ao valor máximo permitido pela 
aplicação do disposto no artigo 370.º do CCP e, 
bem assim, a competência para a aprovação das 
minutas do contrato, ao abrigo das disposições 
conjugadas dos artigos 109.º, 98.º, 372.º, 373.º, 
374.º e 375.º, todos do CCP.   

 
Loures, 19 de janeiro 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 pelo Partido Social Democrata) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..    3355//22002211  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  
CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS  EE  RREESSPPEETTIIVVAA  OORRDDEEMM  DDEE  
EEXXEECCUUÇÇÃÃOO;;  AA  AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  
AA  MMEENNOOSS;;  --  AA  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  NNOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA  DDAA  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA  PPAARRAA  AA  
AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  
CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS  IINNTTEEGGRRAADDOOSS  NNAA  ((MMOOCC  11))  
EE  AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO;;  --  
NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  
CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  DDAA  UUNNIIDDAADDEE  DDEE  SSAAÚÚDDEE  EEMM  
SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  AAZZ´́ÓÓIIAA  ––  ((PPRROOCC..ºº  11665500--BB//DDOOMM))  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  
MMAATTIIAASS  
  
  
Considerando: 
 
A. Que o adjudicatário Tecnorém – Engenharia e 

Construções, S.A., apresentou a sua proposta 
para execução de trabalhos complementares, e 
de trabalhos a menos, no âmbito da empreitada 
“Unidade de Saúde em Santa Iria da Azóia - 
Obra”, na sequência da necessidade de executar 
trabalhos complementares resultantes de 
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circunstâncias não previstas, conforme proposta 
de Modificação Objetiva do Contrato MOC Nº 01, 
em anexo; 

 
B. Que os trabalhos complementares identificados 

respeitam a erros de medição no mapa de 
quantidades relativos ao volume de trabalho e a 
omissões no mapa de quantidades referentes a 
trabalhos que fazem parte do projeto; 

 
C. Que o preço atribuído aos trabalhos 

complementares de circunstâncias não previstas 
referentes à MOC 1, no montante de 41.716,19 € 
(quarenta e um mil setecentos e dezasseis euros 
e dezanove cêntimos), corresponde a 2,02 % do 
preço contratual, não ultrapassando os limites 
legais definidos na alínea b) do nº 2 do artigo 
370º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 
de 10%; 

 
D. Que se encontram preenchidos os demais 

requisitos previstos nas alíneas a) e c) do nº 2 do 
artigo 370º do CCP; 

 
E. Que os trabalhos a menos propostos, no 

montante de 2.775,07 € (dois mil setecentos e 
setenta e cinco euros e sete cêntimos), não dão 
lugar a indemnização nos termos do disposto no 
artigo 381º do CCP; 

 
F. Que a execução dos trabalhos complementares 

propostos implica a prorrogação estimada de 
prazo de execução da empreitada de 12 dias; 

 
G. O expresso no conteúdo da informação n.º 

15/DO/AS (MOC Nº 01), de 2021.01.18, a qual 
acompanhou o enquadramento técnico exarado 
no parecer da Fiscalização, que aqui se dá, para 
os devidos e legais efeitos, por integralmente 
reproduzido e como fazendo parte integrante da 
presente proposta, o qual conclui, 
favoravelmente, pela proposta para execução de 
trabalhos complementares, nos termos melhor 
definidos no anexo denominado Quadro Final da 
MOC 1; 

 
H. O expectável incumprimento dos prazos legais 

de resposta – de competência da Câmara na 
qualidade de dono de obra e de órgão 
competente para a decisão de contratar – ao 
empreiteiro, no que respeita ao procedimento 
previsto para a execução dos trabalhos 
complementares, nos termos dos artigos 372º, 
373º e 374º, todos do Código dos Contratos 
Públicos (CCP), o que aconselha a delegação 
desta competência no Presidente da Câmara; 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no nº 1 do artigo 36º, 98º, 99º, 102º, 109º, 
370º, 371º, 372º e 373º, todos do D.L. 18/2008, de 
29 de janeiro (CCP), na sua atual redação, e da 
alínea f) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro:  
 
1. A aprovação dos trabalhos complementares e 

respetiva ordem de execução, no valor de 
41.716,19 € (quarenta e um mil, setecentos e 
dezasseis euros e dezanove cêntimos) sujeito a 
pronúncia da adjudicatária, conforme identificado 
na Informação º 15/DO/AS, de 2021.01.18 e 
parecer da fiscalização referentes à MOC 1; 

 
2. A aprovação dos trabalhos a menos, no valor de 

2.775,07 € (dois mil, setecentos e setenta e cinco 
euros, e sete cêntimos), conforme identificados 
na informação 15/DO/AS, de 2021.01.18 e 
parecer da fiscalização referentes à MOC 1; 

 
3. A delegação no Presidente da Câmara da 

competência para a adjudicação dos trabalhos 
complementares integrados na MOC 1, nas 
condições de valor e prazo que se venham a 
apurar a final, até ao valor máximo cabimentado 
e, bem assim, a competência para a aprovação 
da minuta do contrato e resposta a eventuais 
reclamações previstas na lei. 

 
Loures, 19 de janeiro 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 pelo Partido Social Democrata) 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  3366//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDEE  TTAAXXAASS  ÀÀ  
AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  BBEENNEEFFIICCEENNTTEE  DDEE  AAJJUUDDAA  ((PPRROOCC..  
NNºº  6633..882222//LLAA//EE//NN))  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
 
Considerando que: 
 
A. A Associação Beneficente de Ajuda – ABA, 

apresentou ao município, no âmbito do processo 
63.822/LA/E/N, um pedido para isenção da taxa 
referente à construção de um equipamento social 
– fases 1 e 2, na Rua Guerra Junqueiro, em Stº. 
António dos Cavaleiros, na Freguesia da União 
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de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros 
e Frielas;  
 

B. A taxa representa o valor de €: 17.864,53 
(dezassete mil oitocentos e sessenta e quatro 
euros e cinquenta e três  cêntimos); 

 
C. Pela informação dos serviços municipais e pelo 

despacho do Sr. Diretor do DPGU, constantes a 
folhas 697, considerou-se haver fundamento 
para deferir o pedido de isenção; 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1, da alínea a) do artigo 5º, do 
Regulamento de Taxas do Município de Loures 
(RTML), publicado em Diário da República, 2ª 
Série, nº 187, de 25 de setembro de 2009, na 
redação atual: 
 

Deferir o pedido da Associação Beneficente 
de Ajuda, sita em Santo António dos 
Cavaleiros, de isenção para a totalidade do 
pagamento da taxa de 17.864,53€  (dezassete 
mil oitocentos e sessenta e quatro euros e 
cinquenta e três cêntimos), devida à 
construção de equipamento social. 

 
 
Loures, 19 de janeiro de 2021 

 
(…) 

 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 

 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  3377//22002211--  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  SSUUBBMMEETTEERR  AA  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  
PPÚÚBBLLIICCAA  OO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  DDAASS  
HHOORRTTAASS  UURRBBAANNAASS  CCOOMMUUNNIITTÁÁRRIIAASS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  
MMAATTIIAASS..  
 
 
Considerando que: 
 
A. As Hortas Urbanas geram uma força 

capacitadora nas cidades contra a exclusão e o 
abandono;  

 
B. Neste sentido foram várias as cidades europeias 

que começaram a promover as hortas urbanas 
de cariz comunitário, cedendo talhões de terras 
públicas, regulando a sua atribuição e 
funcionamento, alicerçada sempre na 

importância social de ocupar o tempo, da criação 
de um tecido de novas relações; 

C. No concelho de Loures, a realidade das hortas 
urbanas espontâneas nasceu com os 
movimentos migratórios de trabalhadores 
doutros lugares do país, muitos rurais, em busca 
de trabalho na região de Lisboa, sobretudo a 
partir dos anos 60; 

 
D. Já numa fase mais recente, também a imigração 

para o concelho, de população originária de 
países africanos, com uma grande ligação ao 
cultivo da terra, alavancou o estabelecimento de 
novas Hortas Urbanas, com cultivo de alimentos 
próprios das regiões de origem dos hortelãos; 
 

E. Muitas destas hortas apresentam uma ocupação 
desordenada, e espontânea, algumas em 
terrenos privados, públicos e em lugares 
inadequados para o efeito. 

 
F. Financiada e apoiada pelo Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito 
do programa URBACT, o Município de Loures 
participa no projeto europeu RU:RBAN, que visa 
promover estratégias inovadoras de regeneração 
económica e social em cidades ou bairros em 
crise, e intercâmbio de experiências na União 
Europeia, onde foi possível perceber as boas 
práticas das hortas urbanas, designadamente o 
modelo de Roma que se visa implementar; 

 
G. Em Loures, esta boa-prática irá promover a 

agricultura em modo biológico, tendo por intuito: 
 
a) Promover a participação ativa das 

associações locais; 
 

b) Envolver determinados grupos cidadãos 
para quem as hortas urbanas comunitárias 
podem assumir um papel importante na 
inclusão social, designadamente os próprios 
hortelãos no processo de gestão, elegendo-
se os “Gardenisers” e incentivando o 
sentimento de responsabilidade comunitária 
sobre as Hortas Urbanas Comunitárias. 

 
c) Envolver responsáveis do município chave, 

relacionados com o tópico de hortas 
urbanas; 

 
d) Definir uma estratégia Municipal para as 

hortas urbanas; 
 
H. É por isso intenção municipal a 

operacionalização imediata de 3 parques 
hortícolas: Bairro da Petrogal, Quinta do Mocho e 
Urbanização da Quinta do Conventinho, sem 
prejuízo de outros parques a construir no futuro; 
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I. Perspetiva-se que os custos numa fase inicial 
sejam de aproximadamente €: 135.000 de 
investimento por referencia ao estudo do Parque 
da Quinta do Mocho para 45 talhões; 

 
J. Este investimento permite ordenar o território 

naquelas áreas contribuindo para o aumento da 
qualidade de vida dos cidadãos; 

 
K. Ponderadas as vantagens para a população e os 

custos, há que dar resposta a esta necessidade 
pública com um conjunto de normas que regule o 
modo de atribuição e de utilização de talhões nas 
Hortas Urbanas Comunitárias; 

 
Tenho a honra de propor que a Câmara 
Municipal de Loures, delibere, ao abrigo das 
atribuições previstas nas alíneas h), k) e n), do 
n.º 2, do art. 23º e da competência estabelecida 
na alínea k) do n.º 1 do art. 33º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, constante do 
Anexo I, da Lei n.º 75/2013 e ainda nos termos do 
artigo 101º, do Código do Procedimento 
Administrativo: 
 
Aprovar submeter a discussão pública, durante 
30 dias, o projeto de Regulamento das Hortas 
Urbanas Comunitárias, em anexo, que faz parte 
integrante da presente proposta. 
 
Loures, 20 de janeiro de 2021 
 
 

(…) 
 
 
 (Aprovada por unanimidade) 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO:  O Projeto de Regulamento 
para a Gestão das Hortas Urbanas Comunitárias de 
Loures está disponibilizado em Anexo nas páginas 
finais da presente edição. 
 
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  3388//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  SSUUBBMMEETTEERR  AA  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  
PPÚÚBBLLIICCAA  AA  PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIMMIITTAAÇÇÃÃOO  DDAA  
UUNNIIDDAADDEE  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDOO  CCAASSAALL  DDOOSS  RREEIISS,,  
EEMM  MMOONNTTEEMMOORR,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais e o 

despacho do Sr. Diretor do DPGU, no 
documento E/8096/2021; 

 

B. Que a pretensão de delimitação de unidade de 
execução, visa enquadrar a localização e 
capacidade de construção de novas instalações 
industriais e de logística, correspondentes ao 
manifesto interesse das empresas respetivas em 
se localizarem, na zona do Casal dos Reis, em 
Montemor-Loures, em área classificada no PDM 
com aptidão para o efeito pretendido, na vocação 
de urbanizável de indústria e terciário; 

 
C. A relevância da concretização da ocupação das 

áreas programadas no PDM de Loures como 
urbanizáveis, vocacionadas à localização de 
atividades económicas, como é a situação em 
apreço, tirando partido das condições de 
acessibilidade permitidas pela proximidade ao nó 
da CREL em Montemor; 

 
D. O contributo para a pretendida dinâmica de 

concretização das áreas urbanizáveis 
identificadas no PDM, para a localização de 
atividades económicas no concelho, no caso em 
apreço, no âmbito da subunidade operativa de 
planeamento e gestão (SUOPG) de Santo 
António dos Cavaleiros; 

 
E. A fixação, nos termos de referência propostos 

pelos serviços, das condições de harmonização 
da intervenção em questão com a globalidade da 
SUOPG de Santo António dos Cavaleiros e da 
envolvente urbana de Montemor;  

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente ao 
assunto “Unidade de Execução do Casal dos 
Reis”, sobre área localizada em Montemor - Loures, 
ao abrigo do nº 4 do artigo 148º do Decreto-Lei 
80/2015, de 14 de maio (RJIGT), na redação 
vigente, aprovar: 
 
A abertura do período de discussão pública, por 
um prazo de 20 dias, da proposta de delimitação 
da “Unidade de Execução do Casal dos Reis”, 
no sistema de cooperação, nos limites e termos 
de referência propostos pelos serviços.  
 
Loures, 20 de janeiro de 2021 
 

(…) 
 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Modelo de Ocupação da 
Unidade de Execução do Casal dos Reis está 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  3399//22002211--  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  PPAARRAA  OOSS  AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOOSS  DDEE  
EESSCCOOLLAASS  EE  AASS  EENNTTIIDDAADDEESS  PPAARRCCEEIIRRAASS  NNOO  
ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  FFAAMMIILLIIAA  --  
PPRROOLLOONNGGAAMMEENNTTOO  DDEE  HHOORRÁÁRRIIOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
 
Considerando que:  
 
A. Cabe ao Município o desenvolvimento do Serviço 

de Apoio à Família que, em colaboração com 
diversas entidades, realiza as atividades de 
animação e apoio à família/prolongamento de 
horário nos jardins-de-infância de alguns 
equipamentos escolares do Concelho de Loures; 

 
B. Os Agrupamentos de Escolas e as entidades 

parceiras para os quais devem ser transferidas 
as verbas, para apetrechamento de material 
didático, cujos valores têm como referência as 
candidaturas às Atividades de Animação e de 
Apoio à Família, registadas na aplicação SIGA 
no mês de janeiro de 2021, encontram-se 
descritas na Informação n.º 10/DE-DASE/SI, 
datada de 7 de janeiro de 2021, que se encontra 
em anexo e faz parte integrante da presente 
proposta. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
aprovar a transferência das verbas aos 
Agrupamentos de Escolas e às entidades parceiras, 
nos moldes previstos na Informação n.º 10/DE-
DASE/SI, de 7 de janeiro de 2021. 
 
 
Loures, 20 de janeiro de 2021 
 

(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extrato da Informação n.º 10/DE-DASE/SI de 
07.01.2021 – Registo E/2380/2021 
 
(…) 
 
Agrupamentos de Escolas:  

NIF Agrupamento 
de Escolas Equipamento Escolar N.º 

crianças Valor Valor total  

600 085 236 AE 4 de Outubro JI Bucelas 23 200,00€ 200,00€ 
600 079 929 AE José Afonso JI Frielas 33 325,00€ 325,00€ 

600 079 465 AE João Villaret 

EB do Zambujal 25 200,00€ 

1.000,00€ 
EB Santo Antão do 
Tojal 15 200,00€ 

EB São Julião do Tojal 53 400,00€ 
JI Pinteus 15 200,00€ 

600 079 325 
 

AE Sttau 
Monteiro 

EB Montemor 22 200,00€ 

1.200,00€ 
EB Loures 53 400,00€ 
EB Casaínhos 6 200,00€ 
EB Fanhões 24 200,00€ 
EB Á-dos-Cãos 15 200,00€ 

600 079 767 AE Eduardo 
Gageiro 

EB Sacavém 30 325,00€ 

925,00€ 
EB n.º 3 Sacavém 23 200,00€ 
JI Quinta de São José 20 200,00€ 
JI Terraços da Ponte 23 200,00€ 

600 079 007  AE Santa Iria de 
Azóia  

EB Bela Vista 51 400,00€ 

1.450,00€ 

EB Bairro da Covina 17 200,00€ 
EB Via Rara 46 325,00€ 
EB N.º 5 Santa Iria de 
Azóia 9 200,00€ 

EB N.º 6 Santa Iria de 
Azóia 28 325,00€ 

TOTAL 5.100,00 € 

 

(…) 

Entidades Parceiras:  

 

NIF Agrupamento 
de Escolas Equipamento Escolar N.º 

crianças Valor Valor total  

501 400 206 Associação O 
Saltarico 

EB Flamenga 23 200,00€ 525,00€ 
EB Fernando Bulhões 38 325,00€  

503 045 020 Associação Dr. 
João dos Santos EB nº 2 Loures 17 200,00€ 200,00€ 

501 926 712 APEE EB1/JI 
Alto da Eira EB Alto da Eira 55 400,00€ 400,00€ 

503 058 793 
APEE da Escola 
Primária n.º 3 de 
Loures 

EB Fanqueiro 61 400,00€ 400,00€ 

503 845 531 APEE EB1/JI 
Infantado EB Infantado 101 500,00€ 500,00€ 

503 903 051 

Irmandade da 
Santa Casa 
Misericórdia de 
Loures 

JI Manjoeira 13 200,00€ 200,00€ 

504 949 853 APEE da EB N.º 
3 Bobadela EB N.º 3 Bobadela 14 200,00€ 200,00€ 

505 361 736 APEE do JI 
Bobadela JI Bobadela 45 325,00€ 325,00€ 

505 293 447 APEE nº 1 
Bobadela EB nº 1 Bobadela 12 200,00 200,00 

501 442 692 

Associação 
Nacional de 
Educação 
Artística e 
Cultural 

JI Apelação 38 325,00€ 
650,00€ 

EB N.º 1 Apelação 27 325,00€ 

502 346 841  
Centro Social D. 
Nuno Álvares 
Pereira 

EB Fetais 50 325,00€ 
850,00€ EB Quinta das Mós 23 200,00€ 

EB N.º 1 Camarate 44 325,00€ 

509 065 686 APEE da EB1/JI 
Fonte Santa EB Fonte Santa 45 325,00€ 325,00€ 

501 683 755 
Centro Social e 
Paroquial de S. 
Pedro de Lousa 

EB Cabeço de 
Montachique 21 200,00€ 

725,00€ JI Salemas 3 200,00€ 
EB Lousa 33 325,00€ 

505 426 390 

APEE do 
Agrupamento 
General 
Humberto 
Delgado 

EB Quinta do 
Conventinho 51 400,00€ 

800,00€ 
EB Santo António dos 
Cavaleiros 53 400,00€ 

504 927 493 APEE da EB1/JI 
Portela EB Portela 106 500,00€ 500,00€ 

505 136 562 APEE da EB1/JI 
Prior Velho EB Prior Velho 51 400,00€ 400,00€ 

503 389 684 
APEE da EB1 
N.º 4 São João 
da Talha 

EB N.º 1 São João da 
Talha 7 200,00€ 

800,00€ 
EB N.º 2 São João da 
Talha 2 200,00€ 

EB N.º 4 São João da 
Talha 10 200,00€ 

EB Vale Figueira 9 200,00€ 

505 182 599 APEE da EB1/JI 
N.º 2 de EB Quinta da Alegria 35 325,00€ 325,00€ 
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NIF Agrupamento 
de Escolas Equipamento Escolar N.º 

crianças Valor Valor total  

Moscavide 

501 442 692 

Associação 
Nacional de 
Educação 
Artística e 
Cultural 

EB Unhos 29 325,00€ 
525,00€ 

EB nº 3 Unhos 12 200,00€ 

514 036 206 Associação 
A.P.A.D.L EB Á-das-Lebres 20 200,00€ 200,00€ 

TOTAL 9.050,00€ 

 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade. O Vereador, senhor 
António Marcelino, não participou na votação 
por ser Diretor do Agrupamento de Escolas de 
Santa Iria de Azóia) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  4400//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AASS  MMEEDDIIDDAASS  
EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAASS  EEMM  SSEEDDEE  DDEE  
AARRRREENNDDAAMMEENNTTOO  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  PPAANNDDEEMMIIAA  
CCOOVVIIDD  1199,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  
GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
 
Considerando que: 
 
A. O estado de emergência e/ou calamidade com 

que o país se tem confrontado nestes últimos 
meses, tem implicações no agravamento 
socioeconómico das famílias realojadas em 
património municipal e consequente dificuldade 
no cumprimento dos seus compromissos, 
nomeadamente no que respeita ao pagamento 
da renda mensal; 
 

B. O Município implementou as seguintes medidas:  
 

• O alargamento dos prazos de pagamento das 
rendas em mais de 45 dias; 
 

• A promoção do pagamento via Multibanco 
das faturas relativas às rendas da habitação 
municipal para o universo das 2600 famílias; 

 
• A extensão da validade das referências 

multibanco do 16.º dia para 60.º dia do mês, 
permitindo uma dilatação temporal no 
pagamento da renda por via eletrónica, de 
modo a proporcionar aos arrendatários uma 
melhor gestão do seu orçamento familiar. 

 
C. A não isenção do pagamento de rendas, mas a 

isenção da aplicação da indemnização 
moratória/juros às rendas, de março de 2020 até 
dezembro 2020; 
 

D. Os resultados satisfatórios obtidos, tanto para as 
famílias arrendatárias, como na arrecadação de 
receita por parte Município; 

 
E. A Indemnização Moratória constitui um fator 

penalizador, tanto para as famílias como para o 
Município, na medida em que passado o prazo 
de pagamento aquelas veem a renda acrescida 
de juros, o que poderá dificultar a gestão do 
orçamento familiar já de si vulnerável. 

 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto nas alíneas i) e h) do n.º 2 do artigo 23.º e 
das alíneas e) e v) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
delibere aprovar: 
 
1. A isenção da aplicação da indemnização 

moratória (IM)/juros às rendas de habitação 
municipal até junho de 2021; 

 
2. O alargamento do prazo do pagamento em mais 

45 dias em todas as faturas emitidas até junho 
de 2021, permitindo deste modo que a fatura de 
junho seja paga até final do mês de agosto de 
2021. 

 
Loures, 21 de janeiro de 2021 

 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..    4411//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  PPRROOTTOOCCOOLLOO  AA  CCEELLEEBBRRAARR  
EENNTTRREE  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  
AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  DDIIGGNNIITTUUDDEE,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..    VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
  
  
Considerando que: 
 
A. Perante as limitações impostas ao 

funcionamento da sociedade como forma de 
combate à Pandemia COVID-19 e os impactos 
sociais e económicos daí decorrentes, entendeu 
a Associação Dignitude implementar um apoio 
de emergência para acesso ao medicamento 
dirigido aos cidadãos em situação comprovada 
de fragilidade sócio económica transitória; 

 
B. O Município de Loures se associou à Associação 

Dignitude, através de um protocolo de 
colaboração, com efeitos a 18 de junho de 2020 
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e com a duração de três meses, por forma a 
contribuir para o desenvolvimento do Programa 
abem: Rede Solidária do Medicamento, 
nomeadamente através da disponibilização da 
sua capacidade agregadora, de envolvimento e 
de dinamização da sociedade civil e do tecido 
empresarial para prossecução dos objetivos do 
Programa e bem assim, em especial, através das 
suas competências e experiência na 
referenciação de indivíduos socialmente 
vulneráveis cuja situação seja enquadrável no 
Programa abem: Rede Solidária do 
Medicamento; 

 
C. Se encontra temporalmente esgotado o referido 

protocolo, existindo ainda faturas por liquidar 
desde novembro de 2020; 
 

D. Persiste a necessidade de apoio ao acesso ao 
medicamento, a famílias/indivíduos em situação 
de grande vulnerabilidade social, devendo, por 
isso, dar-se continuidade a esta colaboração 
com a Associação Dignitude; 

 
E. O protocolo proposto produz efeitos a partir de 

novembro de 2020 e vigora até esgotar o valor 
total definido para o mesmo, comprometendo-se 
nesse período cada uma das partes a atribuir o 
montante correspondente a 50% do valor total da 
despesa efetuada com a aquisição de 
medicamentos por cidadãos devidamente 
referenciados;  

 
F. Caberá ao Município de Loures identificar os 

munícipes que irão beneficiar desta medida, na 
sequência da informação/avaliação social 
produzida pela equipa técnica da DIS/Serviço de 
Acompanhamento e Atendimento Social 
Integrado afeta à Linha de Apoio Social COVID-
19; 

 
G. A comparticipação financeira do Município será 

efetuada mensalmente, através da atribuição à 
Dignitude do montante correspondente a 50% 
dos valores faturados pelas farmácias, mediante 
apresentação dos respetivos comprovativos – 
Relação Resumo Global, sendo o montante 
mensal estimado para esta operação de 
3.000,00€, não devendo exceder o valor total de 
27.000,00€ durante o período de vigência do 
Protocolo. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º e das 
alíneas u) e v) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

delibere aprovar a celebração do Protocolo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
Associação Dignitude, cujo objeto é a atribuição de 
apoio financeiro à Instituição, para exclusiva 
comparticipação na aquisição de medicamentos por 
munícipes referenciados no âmbito da Linha de 
Apoio Social COVID-19. 
 
Loures, 20 de janeiro de 2021 
 

(…) 
  
  
(Aprovada por unanimidade) 
  
  
NOTA DA REDAÇÃO: A minuta do Protocolo de 
Colaboração a celebrar entre o Município de Loures 
e a Associação Dignitude, está disponibilizado em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  4422//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AABBEERRTTUURRAA  DDEE  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  DDEE  
RREECCRRUUTTAAMMEENNTTOO  PPAARRAA  OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  33  
((TTRRÊÊSS))  PPOOSSTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  DDAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  
DDEE  AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL,,  NNAA  ÁÁRREEAA  
FFUUNNCCIIOONNAALL  DDEE  SSAAPPAADDOORR  FFLLOORREESSTTAALL,,  PPAARRAA  
CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  VVÍÍNNCCUULLOO  DDEE  EEMMPPRREEGGOO  
PPÚÚBBLLIICCOO,,  NNAA  MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  
TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  
TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO,,  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. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Assistente Operacional, da carreira geral de 
Assistente Operacional, na área funcional de 
Sapador Florestal; 

 
C. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei 

Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o 
órgão ou serviço pode promover o recrutamento 
de trabalhadores necessários ao preenchimento 
dos postos de trabalho previstos no Mapa de 
Pessoal; 
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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 Municipal 
de Loures e inscrito na classificação económica 
do orçamento municipal 01.01.04.04 - 
recrutamento de pessoal para novos postos de 
trabalho; 

 
E. Para efeitos do disposto no artigo 16.º do 

Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na 
sua redação atual, foi consultada a Área 
Metropolitana de Lisboa (AML), enquanto 
entidade gestora da requalificação nas Autarquia 
Locais (EGRA), que informou, a 20 de janeiro de 
2021, que ainda não se encontra constituída a 
EGRA para os seus Municípios; 

 
F. O Município de Loures não assume a posição de 

EGRA, ao abrigo do artigo 16.º - A do Decreto-
Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, por não 
existirem trabalhadores em situação de 
valorização profissional; 

 
G. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de Assistentes Operacionais, na 
área funcional de Sapador Florestal, tendo em 
conta a necessidade de garantir a 
operacionalidade plena das duas equipas de 
Sapadores Municipais.  

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, 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, delibere aprovar a abertura de 
procedimento concursal comum de recrutamento 
nos termos do n.º 4 do artigo 30.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, para a ocupação de 
três postos de trabalho da categoria de Assistente 
Operacional, da carreira geral de Assistente 
Operacional para a constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, a afetar ao Departamento de 
Ambiente. 
 
Loures, 21 de janeiro de 2021. 

 
(…) 

  
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  4433//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  
DDEE  66  ((SSEEIISS))  PPOOSSTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO,,  CCOOMM  
RREECCUURRSSOO  ÀÀ  RREESSEERRVVAA  DDEE  RREECCRRUUTTAAMMEENNTTOO,,  
PPAARRAA  AASSSSIISSTTEENNTTEESS  OOPPEERRAACCIIOONNAAIISS,,  PPAARRAA  
EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  DDEE  FFUUNNÇÇÕÕEESS  NNAASS  UUNNIIDDAADDEESS  
EEDDUUCCAATTIIVVAASS  DDOO  CCOONNCCEELLHHOO,,  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. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional; 

 
C. Em resultado do procedimento concursal para 

constituição de reserva de recrutamento para a 
carreira de Assistente Operacional, aprovado por 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, na 
sua 45.ª reunião ordinária, realizada em 11 de 
setembro de 2019 e publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 224, de 21 de novembro 
de 2019, Aviso n.º 18716/2019, foi constituída 
reserva de recrutamento interna, válida até 27 de 
fevereiro de 2022; 

 
D. Nos termos do disposto no artigo 30.º, da Lei 

Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o 
órgão ou serviço pode promover o recrutamento 
de trabalhadores necessários ao preenchimento 
dos postos de trabalho previstos no Mapa de 
Pessoal; 

 
E. 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 Municipal 
de Loures e inscrito na classificação económica 
do orçamento municipal 01.01.04.04 – 
recrutamento de pessoal para novos postos de 
trabalho; 

 
F. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de Assistentes Operacionais para o 
exercício de funções nos estabelecimentos de 
ensino do concelho, uma vez que o cumprimento 
dos rácios legalmente estipulados não é 
suficiente para dar resposta integral às reais 
necessidades das unidades educativas, onde as 
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dinâmicas escolares estão em constante 
alteração devido à Pandemia. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, 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, delibere aprovar a admissão de 6 (seis) 
trabalhadores, da categoria de Assistente 
Operacional, para constituição de vínculo de 
emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da Republica, 2.ª série, n.º 224, 
de 21 de novembro de 2019, Aviso n.º 18716/2019, 
a afetar ao Departamento de Educação para 
exercício de funções nos estabelecimentos de 
ensino do concelho. 
 
Loures, 21 de janeiro de 2021 
 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NN..ºº  4477//22002211  --    
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  AACCOORRDDOO  DDEE  PPAARRCCEERRIIAA  AA  
CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  
AA  UUNNIILLAABBSS,,  DDEESSIIGGNNAADDAAMMEENNTTEE  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  DDEE  TTAAXXAASS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
  
Considerando que: 
 
A. No âmbito da operacionalização e da 

implementação de medidas para prevenção e 
controlo da infeção/doença pela COVID-19, 
previstas no plano de contingência nacional, 
importa, neste momento, apoiar o esforço 
nacional de combate à pandemia, numa lógica 
de proteção e mitigação da doença, 
nomeadamente aliviando o afluxo de potenciais 
suspeitos portadores aos Centros Hospitalares e 
Centros de Saúde Locais; 
 

B. O Grupo Unilabs Portugal é um grupo pan-
europeu de prestação de serviços 
complementares do diagnóstico, estando 
presente em vários países e com mais de 10.000 
trabalhadores, líder de mercado na área dos 
meios complementares de diagnóstico em 
Portugal, e tendo experiência e capacidade de 
realizar, em articulação com Primeira 

Outorgante, testes de rastreio para CoVid-19 fora 
de meio hospitalar, em condições de conforto e 
segurança coletiva;  
 

C. O presente acordo tem em consideração a atual 
emergência de saúde pública de âmbito 
internacional relativo à infeção por SARS – Cov2, 
e que as partes entendem que a sua execução 
apenas poderá ocorrer desde que não ponha em 
causa, em qualquer momento, as necessidades 
de saúde publica do país e dos portugueses na 
utilização desta tipologia de testes de deteção e 
rastreio; 
 

D. A Câmara Municipal de Loures dispõe de um 
espaço que reúne condições para a instalação 
de um centro de rastreio CoVid-19; 
 

E. Atendendo ao interesse público comum pela 
implementação do aludido centro de rastreio, 
estabelece-se como contrapartida a não 
onerosidade de taxa pela ocupação do espaço 
público, nos termos previstos pelo Decreto-Lei 
n.º 280/2007, de 7 de agosto, e do Regulamento 
Municipal de Taxas, designadamente a alínea c) 
do n.º 1 do artigo 5º (Entidades que desenvolvam 
uma atividade em parceria com o município).  
 

F. As entidades envolvidas reconhecem a 
convergência dos seus interesses quanto à 
necessidade de realização do teste SARS-
COV2, segundo elevados padrões de qualidade 
e segurança na sua execução. 

  
  
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, delibere aprovar, ao 
abrigo da alínea g) do n.º 2 do artigo 23 da lei 
75/2013, de 12 setembro, na versão atual e da 
alínea c) do n.º 1 do artigo 5º do Regulamento 
Municipal de Taxas o acordo de parceria, junto em 
anexo, designadamente a isenção do pagamento 
das taxas devidas, no valor de 82.920 € (oitenta e 
dois mil, novecentos e vinte euros), correspondente 
a uma área de área ocupada de 5.528 m2, durante 3 
meses a 5 €/m2/mês).          
       
 
Loures, 22 janeiro de 2021 
 
 

(…)  
(Aprovada por unanimidade) 
  
  
NOTA DA REDAÇÃO: O Acordo de Parceria e 
Prestação de Serviços Médicos – 2021, está 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
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DESPACHO Nº 8/2021 
 

de 14 de janeiro de 2021 
 

(registo E/5704/2021, de 15 de janeiro de 2021) 
  

  
RREENNOOVVAAÇÇÃÃOO  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  EEMMEERRGGÊÊNNCCIIAA  

  
DDEECCRREETTOO  NN..ºº  33--AA//22002211,,  DDEE  1144  DDEE  JJAANNEEIIRROO,,  QQUUEE  

RREEGGUULLAAMMEENNTTAA  AA  RREENNOOVVAAÇÇÃÃOO  DDOO  EESSTTAADDOO  
DDEE  EEMMEERRGGÊÊNNCCIIAA  DDEECCRREETTAADDOO  PPEELLOO  

PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  RREEPPÚÚBBLLIICCAA  --  DDEECCRREETTOO  NN..ºº  66--
BB//22002211,,  DDEE  1133  DDEE  JJAANNEEIIRROO..  

  
  
Continuando a dar sequência ao trabalho 
desenvolvido, em articulação com as autoridades de 
saúde do concelho, do Delegado de Saúde 
Coordenador, Chefe dos Serviços de Saúde Pública 
do ACES de Loures e Odivelas e da DGS – Direção 
Geral de Saúde, têm sido exarados e publicados 
vários despachos da Presidência e da Vereação da 
Câmara Municipal de Loures, determinando 
medidas adequadas e proporcionais, aplicáveis ao 
território do concelho de Loures, à organização e 
funcionamento dos serviços municipais e/ou 
integrantes do universo do Município, 
correspondendo aos estados de emergência, de 
contingência, de calamidade e alerta, em resposta à 
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus 
– SARS-Cov-2 – COVID-19. 
 
Estas medidas continuam a ser acompanhadas da 
ativação do Plano Municipal de Proteção Civil de 
Loures (desde 1 de abril/2020), na sequência do 
desencadeamento do Plano Distrital de Proteção 
Civil, e tendo em consideração a evolução da 
situação no concelho. 
 
Na atualidade, dada a evolução da situação 
epidemiológica e o aumento do número de casos de 
contágio, o Presidente da República decretou a 
modificação da declaração do “Estado de 
Emergência” vigente e renovou a declaração do 
“Estado de Emergência”, por um período 
adicional de 15 dias (das 00h00 do dia 14 às 
23h59 do dia 30 de janeiro) com fundamento na 
situação de calamidade em todo o País. 

Face à situação verificada, entendeu o Governo 
que se justifica serem adotadas medidas 
restritivas adicionais, com vista a procurar 
inverter o crescimento acelerado da pandemia e 
a salvar vidas humanas, e que por isso, 
determinou que fossem fixadas regras mais 
restritivas que evitem o contacto social, mas 
garantam, em simultâneo, que as cadeias de 
abastecimento fundamentais de bens e serviços 
essenciais do País continuem a funcionar. 
 
Deste modo, através do Decreto n.º 3-A/2021, de 
14 de janeiro, procedeu, por um lado, à 
regulamentação da renovação do estado de 
emergência operada pelo Decreto do Presidente 
da República n.º 6 -B/2021, de 13 de janeiro.  
 
Por sua vez, determinou adotar medidas que são 
essenciais, adequadas e necessárias para, 
proporcionalmente, restringir determinados 
direitos para salvar o bem maior que é a saúde 
pública e a vida de todos os portugueses. 
 
Nesse sentido, estabeleceu medidas que 
permitem a continuidade da campanha eleitoral 
para a Presidência da República e os atos 
associados aos dias de votações antecipada e 
das eleições, de forma a assegurar o livre 
exercício do direito de voto. 
 
Por sua vez, determinou a adoção de medidas em 
todo o território nacional de prevenção, 
contenção e mitigação da transmissão da 
doença, de se observarem regras de ocupação, 
permanência, distanciamento físico e de higiene, 
e de reduzir ao mínimo indispensável o contacto 
entre pessoas, bem como as suas deslocações, 
e determinar que os cidadãos se mantenham 
nos respetivos domicílios. 
 
Com os mesmos fundamentos, estabeleceu que a 
adoção do regime de teletrabalho se torna 
obrigatória, independentemente do vínculo 
laboral, da modalidade ou da natureza da 
relação jurídica, sempre que as funções em 
causa o permitam, sem necessidade de acordo 
das partes. 
 
Quanto ao funcionamento do comércio, tornou-
se imperioso estabelecer regras aplicáveis a 
esta atividade económica, determinando a 
suspensão de vários tipos de instalações, 
estabelecimentos e atividades, excetuando 
apenas aqueles que, pela sua essencialidade, 
devam permanecer em funcionamento. 
 
Da mesma forma, determina-se que os 
estabelecimentos de restauração e similares 
passam a funcionar exclusivamente para efeitos 
de atividade de confeção destinada ao consumo 
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fora do estabelecimento, seja através de entrega 
ao domicílio, diretamente ou através de 
intermediário, ou para disponibilização de 
refeições ou produtos embalados à porta do 
estabelecimento ou ao postigo (take-away) e, 
concomitantemente, são fixados limites às taxas 
e comissões que podem ser cobradas pelas 
plataformas intermediárias neste setor. 
 
Os estabelecimentos escolares, creches, 
universidades e politécnicos permanecem em 
funcionamento em regime presencial, tendo em 
conta o impacto de um novo encerramento das 
atividades educativas nas aprendizagens e no 
futuro das crianças e jovens. 
 
No que concerne aos serviços públicos, 
determina-se que os mesmos mantêm o seu 
funcionamento, estando o seu acesso 
condicionado ao agendamento prévio e 
reforçando a sua atividade através dos meios de 
contactos digitais, os centros de contacto com 
os cidadãos e as empresas. 
 
No que respeita à atividade física e desportiva, 
passam apenas a ser permitidos os desportos 
individuais ao ar livre, bem como as outras 
atividades previstas no decreto.  
 
De forma a limitar a aglomeração de pessoas, é 
proibida a realização de celebrações e outros 
eventos, à exceção de cerimónias religiosas, 
incluindo celebrações comunitárias, e de 
eventos políticos e eleitorais. 
 
Finalmente, considera-se igualmente oportuno, 
continuar a valorizar o inexcedível trabalho dos 
profissionais de saúde, do setor social, dos 
trabalhadores de serviços públicos essenciais, 
de interesse geral e de outros setores de 
atividade económica e logística do concelho e 
do País, que num notável esforço coletivo, 
continuam a manter e a pugnar por medidas de 
prevenção e comportamento social, que 
garantam uma diminuição da propagação do 
vírus e que permita que a capacidade de 
resposta do Serviço Nacional de Saúde continue 
a estar assegurada, sob pena de o esforço feito 
até aqui, vir a ser desperdiçado. 
 
Assim, pelo exposto, nos termos constitucionais 
e legais, designadamente da alínea g) do artigo 
199.º da Constituição da República Portuguesa, 
o Governo decretou e procedeu à 
regulamentação da declaração do estado de 
emergência efetuada pelo Decreto do Presidente 
da República n.º 6-B/2021, de 13 de janeiro, 
determinando a renovação do “Estado de 
Emergência” em todo País, iniciando-se às 
00h00 do dia 15 de janeiro de 2021 e cessando 

às 23h59 do dia 30 de janeiro de 2021, sem 
prejuízo de eventuais renovações, nos termos 
da lei. 
 
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: 
 
 
A -  Enunciar a Síntese do Decreto n.º 3-A/2021, 

de 14 de janeiro, que regulamenta a 
renovação do Estado de Emergência 
decretado pelo Presidente da República, 
pelo Decreto n.º 6-B/2021, de 13 de janeiro. 

 
Recolhimento domiciliário e teletrabalho 
 
• A partir de 15 de janeiro volta a vigorar o 

dever de recolhimento domiciliário em todo o 
País. 

 
• A regra é ficar em casa. As exceções existem 

apenas para a compra de bens, saúde, 
farmácias e outros estabelecimentos 
autorizados, designadamente as escolas, 
hotéis, alojamento local e alojamento 
estudantil; 

 
• O teletrabalho é obrigatório, sem necessidade 

de acordo, sendo que as empresas que forem 
obrigadas a encerrar têm acesso direto ao 
“layoff simplificado” e serão publicadas 
novas medidas de apoio às empresas; 

 
• As feiras e mercados podem funcionar apenas 

para venda de bens alimentares; 
 
• As padarias, mercearias, supermercados e 

hipermercados estão abertos com limite de 
lotação (5 pessoas por 100 m2); 

 
• Tribunais, notários e serviços 

públicos mantêm atividade, incluindo 
participação em atos processuais junto das 
entidades judiciárias ou em atos da competência 
de notários, advogados, solicitadores ou oficiais 
de registo; 
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• Os estabelecimentos educativos, de ensino e 
de formação profissional, creches e centros 
de atividades ocupacionais ficam abertos; 

 
• A assistência de animais, ações de 

voluntariado, idas ao correio, agências 
bancárias e seguradoras, participação em 
cerimónias religiosas, atividade física e 
desportiva ao ar livre isoladamente são 
também permitidas. 

 
• Constitui também exceção ao confinamento 

o exercício do voto e as atividades de 
campanha eleitoral para a eleição 
presidencial, dentro dos deveres sanitários em 
vigor; 

 
• Assim, a participação, em qualquer qualidade, no 

âmbito da campanha eleitoral ou da eleição do 
Presidente da República constituem deslocações 
autorizadas; 
 

Síntese das restrições e exceções 
 

• dever geral de recolhimento domiciliário, com 
deslocações autorizadas, nomeadamente a 
aquisição de bens e serviços essenciais, 
desempenho de atividades profissionais quando 
não haja lugar a teletrabalho, participação no 
âmbito da campanha eleitoral ou da eleição do 
Presidente da República, a frequência de 
estabelecimentos escolares, o cumprimento de 
partilha de responsabilidades parentais, a prática 
de atividade física e desportiva ao ar livre, 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; 

 
• obrigatoriedade de adoção do regime de 

teletrabalho, sempre que as funções em causa 
o permitam, sem necessidade de acordo das 
partes, não sendo obrigatório o teletrabalho para 
os trabalhadores de serviços essenciais; 

 
• regime excecional e temporário de exercício 

de direito de voto antecipado para os 
eleitores que estejam em confinamento 
obrigatório, nomeadamente residentes em 
estruturas residenciais para idosos e em outras 
respostas dedicadas a pessoas idosas; 

 
• encerramento de um conjunto alargado de 

instalações e estabelecimentos, incluindo 
atividades culturais e de lazer, termas e 
atividades desportivas (salvo desportos 
individuais ao ar livre e atividades de treino e 
competitivas); 

 

• suspensão das atividades de comércio a 
retalho e de prestação de serviços em 
estabelecimentos abertos ao público, com 
exceção daquelas que disponibilizem bens ou 
prestem serviços de primeira necessidade ou 
outros considerados essenciais; 
 

• a restauração e similares funciona 
exclusivamente para entrega ao domicílio ou 
take-away; 

 
• os serviços públicos atendem 

presencialmente por marcação, sendo mantida 
e reforçada a prestação dos serviços através dos 
meios digitais e dos centros de contacto; 

 
• feiras e mercados podem funcionar apenas 

para venda de produtos alimentares e mediante 
autorização do presidente da câmara municipal 
territorialmente competente; 

 
• realização de celebrações e de outros 

eventos é proibida, à exceção de cerimónias 
religiosas e de eventos no âmbito da campanha 
eleitoral e da eleição do Presidente da 
República. 
 

Novo regime contraordenacional 
 

• Durante o estado de emergência, não são 
aplicáveis as regras do regime excecional e 
transitório de reorganização do trabalho e de 
minimização de riscos de transmissão da 
infeção da doença COVID-19 no âmbito das 
relações laborais, relativas ao teletrabalho e 
ao teletrabalho em situações específicas; 

 
• Nos termos agora definidos, durante o estado de 

emergência e sempre que a respetiva 
regulamentação assim o determine, 
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 atividade desempenhada e o 
trabalhador disponha de condições para as 
exercer, sem necessidade de acordo das 
partes, bem como o cumprimento do respetivo 
regime; 

 
• O incumprimento passa a 

constituir contraordenação muito grave (em 
vez de grave) sancionada nos termos do Código 
do Trabalho, conforme já se previa. O 
processamento das contraordenações laborais 
segue o regime processual aplicável às 
contraordenações laborais e de segurança 
social; 
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• A fiscalização compete à Autoridade para as 
Condições do Trabalho. No caso da 
Administração Pública, a fiscalização compete ao 
serviço com competência inspetiva da área 
governativa que dirija, superintenda ou tutele o 
empregador público em causa e 
cumulativamente à Inspeção-Geral de Finanças; 

 
• Quanto ao montante das coimas, são aplicáveis 

as previstas no Código do Trabalho para 
as contraordenações muito graves: 

 
− Incumprimento por empresa com volume de 

negócios inferior a 500.000 euros: de 2.040 
euros a 4.080 euros em caso de negligência e 
de 4.590 euros a 9.190 euros em caso de 
dolo; 

 
− Incumprimento por empresa com volume de 

negócios entre 500.000 euros e 2.500.000 
euros: de 3.264 euros a 8.160 euros em caso 
de negligência e de 8.670 euros a 19.380 
euros em caso de dolo; 

 
− Incumprimento por empresa com volume de 

negócios entre 2.500.000 euros e 5.000.000 
euros: de 4.280 euros a 12.240 euros em 
caso de negligência e de 12420 euros a 
28.560 euros em caso de dolo; 

 
− Incumprimento por empresa com volume de 

negócios entre 5.000.000 euros e 10.000.000 
euros: de 5.610 euros a 14.280 euros em 
caso de negligência e de 14.790 euros a 
40.800 em caso de dolo; 

 
− Incumprimento por empresa com volume de 

negócios igual ou superior a 10.000.000: de 
9.180 euros a 30.600 euros em caso de 
negligência e de 30.600 euros a 61.200 
euros. 

 
• Prevê-se agora um critério especial de medida 

da coima, nos termos do qual, durante o estado 
de emergência, os valores mínimos e máximos 
das coimas previstas para as contraordenações 
no artigo anterior são elevados para o dobro; 

 
• Além disso, passa a prever-se o novo dever de 

cumprimento do disposto em matéria de limites 
às taxas e comissões cobradas pelas 
plataformas intermediárias no setor da 
restauração e similares, sob pena de 
contraordenação; 

 
• Com as novas regras, as contraordenações 

praticadas por pessoas singulares passam a 
ser sancionadas com coima de 200 a 1.000 
euros (em vez dos atuais 100 a 500 euros); 

• Quando praticadas por pessoas coletivas 
passam para 2.000 a 20.000 euros; 

 
• obrigatoriedade do uso de máscaras ou 

viseiras: 
 

o  para acesso ou permanência nos espaços e 
estabelecimentos comerciais e de prestação 
de serviços; 

 
o  nos edifícios públicos ou de uso público onde 

se prestem serviços ou ocorram atos que 
envolvam público; 

 
o  nos estabelecimentos de educação, de 

ensino e nas creches; 
 
o  no interior de salas de espetáculos, de 

exibição ou de filmes cinematográficos ou 
similares; 

 
o  nos transportes coletivos de passageiros; 

 
• regras de ocupação, lotação, permanência, 

distanciamento físico e existência de 
mecanismos de marcação prévia nos locais 
abertos ao público, designadamente nos 
estabelecimentos de restauração e similares, 
conforme definidas no decreto que regulamente 
a declaração do estado de emergência ou nas 
declarações das respetivas situações de alerta, 
contingência ou calamidade; 

 
• suspensão de acesso ao público dos 

estabelecimentos de restauração ou de bebidas 
que disponham de espaços destinados a dança 
ou onde habitualmente se dance; 

 
• horários de funcionamento dos 

estabelecimentos de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços definidos; 

 
• celebrações e de outros eventos que 

impliquem uma aglomeração de pessoas em 
número superior ao definido; 

 
• regras de fornecimento e venda de bebidas 

alcoólicas e de consumo de bebidas alcoólicas; 
 
• regras relativas aos limites de lotação máxima 

da capacidade para o transporte terrestre, fluvial 
e marítimo; 

 
• cumprimento do disposto em matéria de 

limites às taxas e comissões cobradas pelas 
plataformas intermediárias no setor da 
restauração e similares. 

 
• Segundo as mesmas regras de aumento para o 

dobro do valor das contraordenações deste 



 

 
N.º 2 

 

 
 

28 de JANEIRO 
de 2021 

 
 
 
 

27 
 

 

regime, estando em causa o cumprimento das 
regras relativas à restrição, suspensão ou 
encerramento de atividades ou separação de 
pessoas que não estejam doentes, meios de 
transporte ou mercadorias, definidas ao abrigo 
do Sistema de Vigilância em Saúde Pública, as 
coimas também sobem. 

 
• Em caso de incumprimento das regras aplicáveis 

ao tráfego aéreo e aos aeroportos pelas 
companhias aéreas ou pelas entidades 
responsáveis pela gestão dos respetivos 
aeroportos, os valores das coimas serão: 

 
− por cada passageiro que embarque sem 

apresentação de comprovativo de realização 
de teste laboratorial para despiste da doença 
COVID-19 com resultado negativo, realizado 
nas 72 horas anteriores: 1.000 a 4.000 
euros/passageiro (exceto nos casos em que a 
apresentação desse comprovativo seja 
dispensada); 

 
− obrigação de disponibilizar teste laboratorial 

para despiste da doença COVID-19, da 
obrigação de rastreio de temperatura corporal 
por infravermelhos a todos os passageiros 
que chegam a território nacional ou da 
obrigação de repetição da medição da 
temperatura corporal quando seja detetada 
uma temperatura corporal relevante na 
sequência daquele rastreio: coima de 4.000 a 
6.000 euros. 

 
B -  Para além das medidas enunciadas e 

resultantes da prorrogação de Situação de 
Estado de Emergência, determino para o 
território do Concelho de Loures: 

 
1. A continuidade da suspensão e o cancelamento 

de eventos, em espaço fechado ou ao ar livre, 
que impliquem a concentração de pessoas em 
número superior a 6 (seis) presenças, salvo se 
pertencerem ao mesmo agregado familiar, e 
aqueles eventos que, excecionalmente e em 
situações devidamente fundamentadas, tenham 
sido autorizados pelas entidades competentes, 
sujeitos a plano de contingência e orientações 
específicas da Autoridade de Saúde Local/DGS; 

 
2. A realização de atividades desportivas 

profissionais e equiparadas, sem público (aulas, 
treinos e competições) nas piscinas e pavilhões 
municipais, condicionadas às orientações 
específicas e/ou pareceres técnicos emitidos 
pela DGS – Direção Geral de Saúde quanto ao 
seu funcionamento; 

 
3. A suspensão da atividade nos polos da 

Academia dos Saberes e de todas as ações 

externas de formação e sensibilização pública 
dinamizadas a partir deste equipamento; 

 
4. A manutenção da atividade na creche municipal, 

cumprindo todas as regras higiénicas e sanitárias 
determinadas pela DGS, sem prejuízo do 
cumprimento das orientações específicas 
determinadas pela Autoridade de Saúde Local e 
das decisões tomadas pela administração 
municipal; 

 
5. A suspensão da atividade e funcionamento de 

bibliotecas, arquivos, museus e galerias 
municipais; mantém-se disponível (por marcação 
e reserva prévia) o serviço de empréstimo das 
bibliotecas; 

 
6. A manutenção em funcionamento pleno dos 

serviços públicos essenciais e de interesse geral, 
integrantes do universo municipal, 
acompanhadas de medidas organizativas e de 
gestão de recursos humanos, privilegiando o 
regime laboral de teletrabalho e condicionando o 
atendimento presencial ao considerado 
indispensável; 

 
7. O 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; 

 
8. A implementação de regras de organização de 

trabalho, desfasamento de horários, teletrabalho, 
com lotação limitada, distanciamento físico e 
regras sanitárias aplicáveis; 

 
9. A manutenção da autorização das atividades de 

feiras e mercados de rua, para venda de 
produtos alimentares, 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; 

 
10. A suspensão das atividades de comércio a 

retalho e de prestação de serviços em 
estabelecimentos abertos ao público, com 
exceção daquelas que disponibilizem bens ou 
prestem serviços de primeira necessidade ou 
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outros considerados essenciais; nos 
estabelecimentos que mantenham a respetiva 
atividade nos termos do presente decreto, devem 
ser observadas as regras de ocupação, 
permanência e distanciamento físico 
determinadas pela DGS; 

 
11. O funcionamento da atividade nos cemitérios 

continua limitado a um número máximo de 6 
(seis) pessoas presentes no espaço onde se 
realizem as cerimónias 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; 

 
12. A 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; 

 
13. O desenvolvimento regular das atividades de 

fiscalização nas várias áreas de competência 
municipal, condicionadas às medidas de 
segurança sanitária exigíveis; 

 
14. A cedência de apoio logístico e de outros meios 

para iniciativas ou eventos realizados por 
entidades externas será 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; 

 
15. A continuidade do encerramento de todos os 

parques de diversões e recreativos para crianças 
e similares; funcionamento condicionado ao 
cumprimento das regras sanitárias aplicáveis, 
dos Parques Urbanos de Santa Iria de Azóia, da 
Quinta dos Remédios e Parque Municipal do 
Cabeço de Montachique; 

 
16. 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; 

 
17. 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; 

 
18. 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; 

 
19. 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; 

 
20. Continuação das medidas de isenção da 

aplicação da indemnização moratória (IM)/juros 
às rendas de habitação municipal até dezembro 
de 2020 e o alargamento do prazo do 
pagamento, em mais 45 (quarenta e cinco) dias, 
em todas as faturas emitidas até ao final do ano 
de 2020, permitindo deste modo que a fatura de 
dezembro seja paga até ao final do mês de 
fevereiro de 2021; 

 
21. 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; 

 
22. A reiterar junto do Governo a 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; a 
concretização de uma efetiva gestão regional da 
capacidade de resposta hospitalar; 

 
23. Finalmente, apelar à população do concelho de 

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

 
a) Seguir as regras de etiqueta respiratória, 

designadamente, a lavagem das mãos, o 
distanciamento físico e o uso de máscaras na 
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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 3-A/2021, 
de 14 de janeiro, que regulamenta a renovação 
do Estado de Emergência decretado pelo 
Presidente da República, pelo Decreto n.º 6-
B/2021, de 13 de janeiro, iniciando-se às 00:00 
horas do dia 15 de janeiro de 2021 e cessando 
às 23:59 horas do dia 30 de janeiro 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 14/2021 
 

de 19 de janeiro de 2021 
 

(registo E/7959/2021, de 20 de janeiro de 2021) 
 

DDEECCRREETTOO  NN..ºº  33--BB//22002211,,  DDEE  1199  DDEE  JJAANNEEIIRROO  ––  
AALLTTEERRAA  OO  DDEECCRREETTOO  NN..ºº  33--AA//22002211,,  DDEE  1144  DDEE  

JJAANNEEIIRROO,,  QQUUEE  RREEGGUULLAAMMEENNTTAA  AA  RREENNOOVVAAÇÇÃÃOO  
DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  EEMMEERRGGÊÊNNCCIIAA  DDEECCRREETTAADDOO  

PPEELLOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  RREEPPÚÚBBLLIICCAA  --  DDEECCRREETTOO  
NN..ºº  66--BB//22002211,,  DDEE  1133  DDEE  JJAANNEEIIRROO..  

 
Continuando a dar sequência ao trabalho 
desenvolvido, em articulação com as autoridades de 
saúde do concelho, do Delegado de Saúde 

Coordenador, Chefe dos Serviços de Saúde Pública 
do ACES de Loures e Odivelas e da DGS – Direção 
Geral de Saúde, têm sido exarados e publicados 
vários despachos da Presidência e da Vereação da 
Câmara Municipal de Loures, determinando 
medidas adequadas e proporcionais, aplicáveis ao 
território do concelho de Loures, à organização e 
funcionamento dos serviços municipais e/ou 
integrantes do universo do Município, 
correspondendo aos estados de emergência, de 
contingência, de calamidade e alerta, em resposta à 
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus 
– SARS-Cov-2 – COVID-19. 
 
Estas medidas continuam a ser acompanhadas da 
ativação do Plano Municipal de Proteção Civil de 
Loures (desde 1 de abril/2020), na sequência do 
desencadeamento do Plano Distrital de Proteção 
Civil, e tendo em consideração a evolução da 
situação no concelho. 
 
Na atualidade, dada a evolução da situação 
epidemiológica e o aumento do número de casos de 
contágio, o Presidente da República decretou a 
modificação da declaração do “Estado de 
Emergência” vigente e renovou a 
declaração do “Estado de Emergência”, por um 
período adicional de 15 dias (das 00h00 do dia 
14 às 23h59 do dia 30 de janeiro) com fundamento 
na situação de calamidade em todo o País. 
 
Face à situação verificada e à movimentação 
ocorrida nos últimos dias entendeu o 
Governo clarificar as medidas restritivas 
aplicadas e a adoção de medidas restritivas 
adicionais, com vista a procurar inverter o 
crescimento acelerado da pandemia e a salvar 
vidas humanas. 
 
Deste modo, através do Decreto n.º 3-B/2021, de 
19 de janeiro, que altera o Decreto n.º 3-A/2021, 
de 14 de janeiro, procedeu, por um lado, à 
clarificação de medidas tomadas anteriormente e 
mantém a regulamentação da renovação do estado 
de emergência operada pelo Decreto do 
Presidente da República n.º 6 -B/2021, de 13 de 
janeiro.  
 
Por outro, determinou adotar medidas que são 
essenciais, adequadas e necessárias para, 
proporcionalmente, restringir determinados 
direitos para salvar o bem maior que é a saúde 
pública e a vida de todos os portugueses. 
 
Nesse sentido, estabeleceu a proibição da venda 
ou entrega ao postigo em qualquer 
estabelecimento do setor não alimentar, 
designadamente lojas de vestuário, assim como 
a venda ou entrega ao postigo de qualquer tipo 
de bebida nos estabelecimentos de restauração 
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e similares ou estabelecimentos do comércio a 
retalho alimentar. De igual modo, proíbe -se a 
permanência e o consumo de bens à porta ou 
nas imediações destes estabelecimentos. 
 
Por sua vez, determinou o encerramento de todos 
os espaços de restauração e similares 
integrados em conjuntos comerciais, ainda que 
em regime de take-away, ficando permitida 
apenas a entrega ao domicílio. 
 
Com os mesmos fundamentos, e por forma a 
limitar as deslocações e aglomeração de 
pessoas, é proibida a publicidade a campanhas 
de saldos, promoções ou liquidações. 
 
Os parques e jardins passam a ser 
exclusivamente espaços de mera passagem, 
ficando vedada a permanência nestes locais. 
 
São encerradas as universidades seniores, os 
centros de dia e os centros de convívio para 
idosos. 
 
De modo a reforçar a obrigatoriedade do 
teletrabalho passa a ser necessária a emissão 
de uma declaração pela entidade empregadora 
ou equiparada para todos aqueles que 
necessitem de se deslocar por não se poderem 
enquadrar no modo de teletrabalho. 
 
Estabeleceu, conforme já ocorreu no passado, a 
proibição de circulação entre concelhos aos fins 
de semana. 
 
Determinou ainda, que todos os 
estabelecimentos que mantenham a sua 
atividade devem encerrar às 20:00 h aos dias 
úteis e às 13:00 h aos fins de semana e feriados, 
com exceção dos estabelecimentos do comércio 
de retalho alimentar, os quais poderão, se assim 
pretenderem, encerrar às 17:00 h. 
 
Finalmente, considera-se igualmente oportuno, 
continuar a valorizar o inexcedível trabalho dos 
profissionais de saúde, do setor social, dos 
trabalhadores de serviços públicos essenciais, 
de interesse geral e de outros setores de 
atividade económica e logística do concelho e 
do País, que num notável esforço coletivo, 
continuam a manter e a pugnar por medidas de 
prevenção e comportamento social, que 
garantam uma diminuição da propagação do 
vírus e que permita que a capacidade de 
resposta do Serviço Nacional de Saúde continue 
a estar assegurada, sob pena de o esforço feito 
até aqui, vir a ser desperdiçado. 
 
Assim, pelo exposto, nos termos constitucionais 
e legais, designadamente da alínea g) do artigo 

199.º da Constituição da República Portuguesa, 
o Governo decretou e procedeu à modificação e 
regulamentação da declaração do estado de 
emergência efetuada pelo Decreto do Presidente 
da República n.º 6-B/2021, de 13 de janeiro, 
determinando a renovação do “Estado de 
Emergência” em todo País, iniciando-se às 
00h00 do dia 15 de janeiro de 2021 e cessando 
às 23h59 do dia 30 de janeiro de 2021, sem 
prejuízo de eventuais renovações, nos termos 
da lei. 
 
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: 
 
A -   Enunciar a Síntese do Decreto n.º 3-B/2021, 

de 19 de janeiro que altera e republica o 
Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, que 
regulamenta a renovação do Estado de 
Emergência decretado pelo Presidente da 
República, pelo Decreto n.º 6-B/2021, de 13 
de janeiro. 

 
Síntese das restrições e exceções 
 

• dever geral de recolhimento domiciliário, com 
deslocações autorizadas, nomeadamente a 
aquisição de bens e serviços essenciais, 
desempenho de atividades profissionais quando 
não haja lugar a teletrabalho, participação no 
âmbito da campanha eleitoral ou da eleição do 
Presidente da República, a frequência de 
estabelecimentos escolares, o cumprimento de 
partilha de responsabilidades parentais, a prática 
de atividade física e desportiva ao ar livre, 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; 
 

• Proibição da 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, 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, sendo também 
permitidas as deslocações para efeitos da 
participação, em qualquer qualidade, no âmbito 
da campanha eleitoral ou da eleição do 
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Presidente da República, nos termos do Decreto-
Lei n.º 319 -A/76, de 3 de maio, na sua redação 
atual, designadamente para efeitos do exercício 
do direito de voto; 
 

• obrigatoriedade de adoção do regime de 
teletrabalho, sempre que as funções em causa 
o permitam, sem necessidade de acordo das 
partes, não sendo obrigatório o teletrabalho para 
os trabalhadores de serviços essenciais; passa a 
ser necessária a emissão de uma declaração 
pela entidade empregadora ou equiparada para 
todos aqueles que necessitem de se deslocar 
por não se poderem enquadrar no modo de 
teletrabalho; 

 
• regime excecional e temporário de exercício 

de direito de voto antecipado para os 
eleitores que estejam em confinamento 
obrigatório, nomeadamente residentes em 
estruturas residenciais para idosos e em outras 
respostas dedicadas a pessoas idosas; 

 
• encerramento de um conjunto alargado de 

instalações e estabelecimentos, incluindo 
atividades culturais e de lazer, termas e 
atividades desportivas (salvo desportos 
individuais ao ar livre e atividades de treino e 
competitivas); 

 
• suspensão das atividades de comércio a 

retalho e de prestação de serviços em 
estabelecimentos abertos ao público, com 
exceção daquelas que disponibilizem bens ou 
prestem serviços de primeira necessidade ou 
outros considerados essenciais; 

 
• a proibição da venda ou entrega ao postigo 

em qualquer estabelecimento do setor não 
alimentar, designadamente lojas de vestuário, 
assim como a venda ou entrega ao postigo de 
qualquer tipo de bebida nos 
estabelecimentos de restauração e similares 
ou estabelecimentos do comércio a retalho 
alimentar. De igual modo, proíbe-se a 
permanência e o consumo de bens à porta ou 
nas imediações destes estabelecimentos; 

 
• as atividades de comércio a retalho e de 

prestação de serviços em estabelecimentos 
em funcionamento encerram às 20:00 h 
durante os dias de semana e às 13:00 h aos 
sábados, domingos e feriados; as atividades de 
comércio de retalho alimentar encerram às 20:00 
h durante os dias de semana e às 17:00 h aos 
sábados, domingos e feriados; 

 
• o encerramento de todos os espaços de 

restauração e similares integrados em 

conjuntos comerciais, ainda que em regime 
de take-away, ficando permitida apenas a 
entrega ao domicílio; 
 

• a restauração e similares funciona 
exclusivamente para entrega ao domicílio ou 
take-away; 

 
• Por forma a limitar as deslocações e 

aglomeração de pessoas, é proibida a 
publicidade a campanhas de saldos, 
promoções ou liquidações; 

 
• os serviços públicos atendem 

presencialmente por marcação, sendo mantida 
e reforçada a prestação dos serviços através dos 
meios digitais e dos centros de contacto; 

 
• feiras e mercados podem funcionar apenas 

para venda de produtos alimentares e mediante 
autorização do presidente da câmara municipal 
territorialmente competente; 

 
• realização de celebrações e de outros 

eventos é proibida, à exceção de cerimónias 
religiosas e de eventos no âmbito da campanha 
eleitoral e da eleição do Presidente da 
República; 

 
• Os parques e jardins passam a ser 

exclusivamente espaços de mera passagem, 
ficando vedada a permanência nestes locais; 

 
• São encerradas as universidades seniores, os 

centros de dia e os centros de convívio para 
idosos; 

 
• Compete ao Presidente da Câmara 

territorialmente competente, determinar a 
proibição de acesso a espaços públicos em 
que se verifique aglomeração de pessoas, 
designadamente passadeiras, marginais, 
calçadões e praias; e a sinalização da 
proibição de utilização de bancos de jardim, 
parques infantis e equipamentos públicos 
para a prática desportiva (fitness). 

 
Novo regime contraordenacional 
 
• Durante o estado de emergência, não são 

aplicáveis as regras do regime excecional e 
transitório de reorganização do trabalho e de 
minimização de riscos de transmissão da 
infeção da doença COVID-19 no âmbito das 
relações laborais, relativas ao teletrabalho e 
ao teletrabalho em situações específicas; 
 

• Nos termos agora definidos, durante o estado de 
emergência e sempre que a respetiva 
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regulamentação assim o determine, 
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 atividade desempenhada e o 
trabalhador disponha de condições para as 
exercer, sem necessidade de acordo das 
partes, bem como o cumprimento do respetivo 
regime; 

 
• O incumprimento passa a 

constituir contraordenação muito grave (em 
vez de grave) sancionada nos termos do Código 
do Trabalho, conforme já se previa. O 
processamento das contraordenações laborais 
segue o regime processual aplicável às 
contraordenações laborais e de segurança 
social; 

 
• A fiscalização compete à Autoridade para as 

Condições do Trabalho. No caso da 
Administração Pública, a fiscalização compete ao 
serviço com competência inspetiva da área 
governativa que dirija, superintenda ou tutele o 
empregador público em causa e 
cumulativamente à Inspeção-Geral de Finanças; 

 
• Quanto ao montante das coimas, são aplicáveis 

as previstas no Código do Trabalho para 
as contraordenações muito graves: 

 
− Incumprimento por empresa com volume de 

negócios inferior a 500.000 euros: de 2.040 
euros a 4.080 euros em caso de negligência 
e de 4.590 euros a 9.190 euros em caso de 
dolo; 

 
− Incumprimento por empresa com volume de 

negócios entre 500.000 euros e 2.500.000 
euros: de 3.264 euros a 8.160 euros em 
caso de negligência e de 8.670 euros a 
19.380 euros em caso de dolo; 

 
− Incumprimento por empresa com volume de 

negócios entre 2.500.000 euros e 5.000.000 
euros: de 4.280 euros a 12.240 euros em 
caso de negligência e de 12420 euros a 
28.560 euros em caso de dolo; 

 
− Incumprimento por empresa com volume de 

negócios entre 5.000.000 euros e 
10.000.000 euros: de 5.610 euros a 14.280 
euros em caso de negligência e de 14.790 
euros a 40.800 em caso de dolo; 

 
− Incumprimento por empresa com volume de 

negócios igual ou superior a 10.000.000: de 
9.180 euros a 30.600 euros em caso de 

negligência e de 30.600 euros a 61.200 
euros. 

 
• Prevê-se agora um critério especial de medida 

da coima, nos termos do qual, durante o estado 
de emergência, os valores mínimos e máximos 
das coimas previstas para as contraordenações 
no artigo anterior são elevados para o dobro; 

 
• Além disso, passa a prever-se o novo dever de 

cumprimento do disposto em matéria de limites 
às taxas e comissões cobradas pelas 
plataformas intermediárias no setor da 
restauração e similares, sob pena de 
contraordenação; 
 

• Com as novas regras, as contraordenações 
praticadas por pessoas singulares passam a 
ser sancionadas com coima de 200 a 1.000 
euros (em vez dos atuais 100 a 500 euros); 
 

• Quando praticadas por pessoas coletivas 
passam para 2.000 a 20.000 euros; 
 
 

B - Para além das medidas enunciadas 
resultantes da prorrogação de Situação de 
Estado de Emergência, determino para o 
território do Concelho de Loures: 

 
1. A continuidade da suspensão e o cancelamento 

de eventos, em espaço fechado ou ao ar livre, 
que impliquem a concentração de pessoas em 
número superior a 6 (seis) presenças, salvo se 
pertencerem ao mesmo agregado familiar, e 
aqueles eventos que, excecionalmente e em 
situações devidamente fundamentadas, tenham 
sido autorizados pelas entidades competentes, 
sujeitos a plano de contingência e orientações 
específicas da Autoridade de Saúde Local/DGS; 
 

2. A realização de atividades desportivas 
profissionais e equiparadas, 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. Por indicação da Autoridade de Saúde Local, o 

encerramento da atividade das piscinas 
municipais, exceto para atividades de pessoas 
portadoras de deficiência e de treinos de atletas 
de competição previstos na legislação em vigor; 

 
4. A suspensão da atividade nos polos da 

Academia dos Saberes e de todas as ações 
externas de formação e sensibilização pública 
dinamizadas a partir deste equipamento; 

 



 

 
N.º 2 

 

 
 

28 de JANEIRO 
de 2021 

 
 
 
 

33 
 

 

5. A manutenção da atividade na creche municipal, 
cumprindo todas as regras higiénicas e sanitárias 
determinadas pela DGS, sem prejuízo do 
cumprimento das orientações específicas 
determinadas pela Autoridade de Saúde Local e 
das decisões tomadas pela administração 
municipal; 

 
6. A suspensão da atividade e funcionamento de 

bibliotecas, arquivos, museus e galerias 
municipais; mantém-se disponível (por marcação 
e reserva prévia) o serviço de empréstimo das 
bibliotecas; 

 
7. A manutenção em funcionamento pleno dos 

serviços públicos essenciais e de interesse geral, 
integrantes do universo municipal, 
acompanhadas de medidas organizativas e de 
gestão de recursos humanos, privilegiando o 
regime laboral de teletrabalho e condicionando o 
atendimento presencial ao considerado 
indispensável; 

 
8. O 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 implementação 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, para venda de 
produtos alimentares, 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 suspensão das atividades de comércio a 

retalho e de prestação de serviços em 
estabelecimentos abertos ao público, com 
exceção daquelas que disponibilizem bens ou 
prestem serviços de primeira necessidade ou 
outros considerados essenciais; nos 
estabelecimentos que mantenham a respetiva 
atividade nos termos do presente decreto, devem 

ser observadas as regras de ocupação, 
permanência e distanciamento físico 
determinadas pela DGS; 

 
12. O funcionamento da atividade nos cemitérios 

continua limitado a um número máximo de 6 
(seis) pessoas presentes no espaço onde se 
realizem as cerimónias 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; 
 

13. A 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; 
 

14.  O desenvolvimento regular das atividades de 
fiscalização nas várias áreas de competência 
municipal, condicionadas às medidas de 
segurança sanitária exigíveis; 

 
15. A cedência de apoio logístico e de outros meios 

para iniciativas ou eventos realizados por 
entidades externas será 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; 

 
16. A continuidade do encerramento de todos os 

parques de diversões e recreativos para 
crianças e similares; e dos Parques Urbanos 
de Santa Iria de Azóia, da Quinta dos 
Remédios e Parque Municipal do Cabeço de 
Montachique; 

 
17. 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; 

 
18. 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; 
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19. 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; 

 
20. 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; 

 
21. Continuação das medidas de isenção da 

aplicação da indemnização moratória (IM)/juros 
às rendas de habitação municipal até dezembro 
de 2020 e o alargamento do prazo do 
pagamento, em mais 45 (quarenta e cinco) dias, 
em todas as faturas emitidas até ao final do ano 
de 2020, permitindo deste modo que a fatura de 
dezembro seja paga até ao final do mês de 
fevereiro de 2021; 

 
22. 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; 

 
23. A reiterar junto do Governo a 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; a 
concretização de uma efetiva gestão regional 
da capacidade de resposta hospitalar; 

 
24. Finalmente, apelar à população do concelho 

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

 
a) Seguir 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 3-B/2021, 
de 19 de janeiro que altera e republica o Decreto 
n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, que regulamenta a 
renovação do Estado de Emergência decretado 
pelo Presidente da República, pelo Decreto n.º 6-
B/2021, de 13 de janeiro, iniciando-se às 00:00 
horas do dia 15 de janeiro de 2021 e 
cessando às 23:59 horas do dia 30 de janeiro 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 20/2021 
 

de 22 de janeiro de 2021 
 

(registo E/9285/2021, de 23 de janeiro de 2021) 
 
 
DDEECCRREETTOO  NN..ºº  33--CC//22002211,,  DDEE  2222  DDEE  JJAANNEEIIRROO  ––  22..ªª  
AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  AAOO  DDEECCRREETTOO  NN..ºº  33--AA//22002211,,  DDEE  1144  

DDEE  JJAANNEEIIRROO,,  QQUUEE  RREEGGUULLAAMMEENNTTAA  AA  
RREENNOOVVAAÇÇÃÃOO  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  EEMMEERRGGÊÊNNCCIIAA  

DDEECCRREETTAADDOO  PPEELLOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
RREEPPÚÚBBLLIICCAA  --  DDEECCRREETTOO  NN..ºº  66--BB//22002211,,  DDEE  1133  DDEE  

JJAANNEEIIRROO..  
 
Continuando a dar sequência ao trabalho 
desenvolvido, em articulação com as autoridades de 
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saúde do concelho, do Delegado de Saúde 
Coordenador, Chefe dos Serviços de Saúde Pública 
do ACES de Loures e Odivelas e da DGS – Direção 
Geral de Saúde, têm sido exarados e publicados 
vários despachos da Presidência e da Vereação da 
Câmara Municipal de Loures, determinando 
medidas adequadas e proporcionais, aplicáveis ao 
território do concelho de Loures, à organização e 
funcionamento dos serviços municipais e/ou 
integrantes do universo do Município, 
correspondendo aos estados de emergência, de 
contingência, de calamidade e alerta, em resposta à 
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus 
– SARS-Cov-2 – COVID-19. 
 
Estas medidas continuam a ser acompanhadas da 
ativação do Plano Municipal de Proteção Civil de 
Loures (desde 1 de abril/2020), na sequência do 
desencadeamento do Plano Distrital de Proteção 
Civil, e tendo em consideração a evolução da 
situação no concelho. 
 
Face à evolução da situação epidemiológica nos 
últimos dias, entendeu o Governo alterar as 
medidas de combate à propagação da doença 
Covid19 e procedeu à 2.ª alteração ao Decreto 
n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, determinando 
novas medidas que são essenciais, adequadas e 
necessárias para, proporcionalmente, restringir 
determinados direitos para salvar o bem maior 
que é a saúde pública e a vida de todos os 
portugueses. 
 
Nesse sentido, determinou a suspensão das 
atividades educativas e letivas dos 
estabelecimentos de ensino públicos, 
particulares e cooperativos e do setor social e 
solidário, de educação pré-escolar e dos 
ensinos básico e secundário, a partir do dia 22 
de janeiro e, pelo menos, até ao dia 5 de 
fevereiro de 2021, caso se verifique a renovação 
do estado de emergência. 
 
A referida suspensão diz igualmente respeito às 
atividades de apoio à primeira infância, de 
creches, creches familiares e amas, às 
atividades de apoio social desenvolvidas em 
centros de atividades ocupacionais, centros de 
dia, centros de convívio, centros de atividades 
de tempos livres, bem como às universidades 
seniores.  
 
Determinou, ainda, a suspensão das atividades 
letivas e não letivas presenciais nas instituições 
de ensino superior, sem prejuízo das épocas de 
avaliação em curso.  
 
Paralelamente, e não obstante a suspensão das 
atividades acima mencionada, prevê-se a adoção 
das medidas que sejam necessárias para a 

prestação de apoios alimentares a alunos 
beneficiários dos escalões A e B da ação social 
escolar.  
 
Por outro lado, à semelhança do que ocorreu em 
março de 2020, fica igualmente definido que deve 
proceder-se à identificação dos 
estabelecimentos de ensino, creches, creches 
familiares ou amas que promovam o 
acolhimento dos filhos ou outros dependentes a 
cargo dos trabalhadores — conforme previstos 
no presente Decreto —, cuja mobilização ou 
prontidão para o serviço obste a que prestem 
assistência aos mesmos.  
 
São, de igual modo, encerradas todas as 
atividades de tempos livres, todos os 
estabelecimentos de dança e de música, bem 
como todas as atividades desportivas escolares.  
 
São, ainda, suspensas as atividades formativas 
desenvolvidas em regime presencial realizadas 
por entidades formadoras de natureza pública, 
privada, cooperativa ou social, não obstante se 
possibilitar, excecionalmente, a sua substituição 
por formação no regime a distância sempre que 
estiverem reunidas condições para o efeito.  
 
No que concerne aos serviços públicos, foi 
determinado o encerramento das Lojas de 
Cidadão, mantendo-se, no entanto, o 
atendimento presencial, mediante marcação, na 
rede de balcões dos diferentes serviços, 
mantendo-se igualmente a prestação desses 
serviços através dos meios digitais e dos 
centros de contacto com os cidadãos e as 
empresas.  
 
Os centros de inspeção técnica de veículos 
passam a poder funcionar apenas mediante 
marcação. 
 
Por fim, os centros de exame encerram, bem 
como os estabelecimentos de comércio de 
velocípedes, veículos automóveis e motociclos. 
 
Estas medidas adicionais produzem efeitos a 22 
de janeiro de 2021. 
 
Face à situação que estamos a vivenciar, 
consideramos absolutamente imprescindível e 
determinante, continuar a valorizar o inexcedível 
trabalho dos profissionais de saúde, do setor 
social, dos trabalhadores de serviços públicos 
essenciais, de interesse geral e de outros 
setores de atividade económica e logística do 
concelho e do País, que num notável esforço 
coletivo, continuam a manter e a pugnar por 
medidas de prevenção e comportamento social, 
que garantam uma diminuição da propagação 
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do vírus e que permita que a capacidade de 
resposta do Serviço Nacional de Saúde continue 
a estar assegurada, sob pena de o esforço feito 
até aqui, vir a ser desperdiçado. 
 
Assim, pelo exposto, nos termos constitucionais 
e legais, designadamente da alínea g) do artigo 
199.º da Constituição da República Portuguesa, 
o Governo decretou e procedeu à 2.ª 
modificação e alteração à regulamentação da 
declaração do estado de emergência efetuada 
pelo Decreto do Presidente da República n.º 6-
B/2021, de 13 de janeiro, determinando a 
renovação do “Estado de Emergência” em todo 
País, iniciando-se a 22 de janeiro de 2021 e 
cessando às 23h59 do dia 30 de janeiro de 2021, 
sem prejuízo de eventuais renovações, nos 
termos da lei. 
 
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: 
 
A. Enunciar a Síntese do Decreto n.º 3-C/2021, 

de 22 de janeiro que altera e republica o 
Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, que 
regulamenta a renovação do Estado de 
Emergência decretado pelo Presidente da 
República, pelo Decreto n.º 6-B/2021, de 13 de 
janeiro. 
 

 
Síntese das restrições 
 
A partir de 22 de janeiro 
 
• suspensão das atividades letivas e não letivas e 

de apoio social; 
 

• atividades letivas e não letivas presenciais nas 
instituições de ensino superior; 

 
• atividades formativas; 
 
• identificação de respostas para acolhimento dos 

filhos a cargo dos trabalhadores de serviços 
essenciais ou de outros dependentes. 

 
A partir de 23 de janeiro 

 

• restrição das deslocações autorizadas ao abrigo 
do dever geral de recolhimento domiciliário, 
decorrente da suspensão das atividades letivas e 
não letivas e de outras alterações à 
regulamentação; 
 

• encerramento das lojas de cidadão, seguindo-se 
as novas regras para serviços públicos; 

 
• encerramento dos estabelecimentos de comércio 

de velocípedes, veículos automóveis e 
motociclos; 

 
• encerramento de centros de exame; 
 
• funcionamento apenas por marcação dos centros 

de inspeção técnica de veículos. 
 
O ministro da administração interna, em articulação 
com as outras áreas governativas, pode ainda 
definir medidas específicas de controlo e 
fiscalização, nomeadamente, o encerramento da 
circulação rodoviária e ferroviária, cercas sanitárias 
e outras. 
 
Serviços Públicos 

 
• A partir de 23 de janeiro as lojas do cidadão 

são encerradas, mantendo-se: 
 
• o atendimento presencial por marcação, na 

rede de balcões dos diferentes serviços; 
 
• a prestação dos serviços através dos meios 

digitais e dos centros de contacto com os 
cidadãos e as empresas. 

 
• O funcionamento de serviços públicos 

considerados essenciais pode ser determinado 
por despacho dos ministros da Administração 
Pública e da área do serviço em causa. 

 
• Salvo serviços essenciais no domínio da saúde 

pública, a pasta da Administração Pública pode 
determinar: 
 
 
− a definição de orientações relativas à 

constituição e manutenção de situações de 
mobilidade; 
 

− a definição de orientações sobre os casos em 
que aos trabalhadores da Administração 
Pública pode ser imposto o exercício de 
funções em local diferente do habitual, em 
entidade diversa ou em condições e horários 
de trabalho diferentes; 
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− 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; 

 
− a centralização e coordenação da informação 

quanto ao funcionamento e comunicação dos 
serviços públicos de atendimento; 

 
− a difusão de informação, instrumentos de 

apoio e práticas inovadoras de gestão e 
organização do trabalho, para proporcionar 
suporte a atividade dos serviços e dos 
trabalhadores em novos ambientes do 
trabalho. 

 
Trabalhadores de serviços essenciais 
 
• É identificado em cada agrupamento de escolas 

um estabelecimento de ensino e, em cada 
concelho, creches, creches familiares ou amas 
que promovam 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 das atividades letivas e 
não, designadamente: 
 

•  Profissionais de saúde, das forças e serviços de 
segurança e de socorro, incluindo os bombeiros 
voluntários, e das forças armadas; 
 

• Trabalhadores dos serviços públicos essenciais; 
 

• 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; 
 

• Trabalhadores de serviços de gestão e 
manutenção de infraestruturas essenciais, bem 
como de outros serviços essenciais. 

 
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. 
 
Atividades letivas e não letivas – exceções 
 
• Com efeitos a 22 de janeiro ficam suspensas: 
 
• As atividades educativas e letivas dos 

estabelecimentos de ensino públicos, 
particulares e cooperativos e do setor social e 

solidário, de educação pré-escolar e dos ensinos 
básico e secundário. 

 
• As atividades de apoio à primeira infância de 

creches, creche familiar e amas, as atividades de 
apoio social desenvolvidas em centro de 
atividades ocupacionais, centro de dia, centros 
de convívio, centro de atividades de tempos 
livres e universidades seniores. 

 
• As atividades letivas e não letivas presenciais 

das instituições de ensino superior, sem 
prejuízo das épocas de avaliação em curso. 

 
• Ficam excecionadas da suspensão as 

respostas de lar residencial e residência 
autónoma. 

 
• Excetuam-se, sempre que necessário, os 

apoios terapêuticos prestados nos 
estabelecimentos de educação especial, nas 
escolas e 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 
as orientações da DGS – Autoridades de Saúde. 

 
• Atividades a manter, adaptadas às 

circunstâncias: 
 
• Deve ser mantida a prestação de apoios 

alimentares a alunos beneficiários dos escalões 
A e B da ação social escolar, a cargo dos 
agrupamentos de escolas e escolas não 
agrupadas da rede pública de ensino e os 
estabelecimentos particulares, cooperativos e do 
setor social e solidário com financiamento 
público. 

 
• Mesmo encerrados os centros de atividades 

ocupacionais devem: 
 

− assegurar apoio alimentar aos seus utentes 
em situação de carência económica; 

 
− prestar acompanhamento ocupacional aos 

utentes que tenham de permanecer na sua 
habitação, sempre que as instituições reúnam 
condições logísticas e de recursos humanos. 

 
• As Equipas Locais de Intervenção Precoce 

devem funcionar presencialmente, 
salvaguardadas todas as medidas de higiene e 
segurança recomendadas pela Direção-Geral da 
Saúde; apenas excecionalmente poderão prestar 
apoio com recurso a meios telemáticos, e 
apenas em casos em que comprovadamente não 



 

 
N.º 2 

 

 
 

28 de JANEIRO 
de 2021 

 
 
 
 

38 
 

 

se comprometa a qualidade e eficácia 
pedagógica do apoio. 

 
• 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. 

 
Suspensão atividades formativas 
 
• Ficam igualmente suspensas as atividades 

formativas desenvolvidas em regime 
presencial realizadas por entidades formadoras 
de natureza pública, privada, cooperativa ou 
social. 
 

• Excecionalmente poderá ser 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. 
 

Horário de atividades – estabelecimentos 
 
• Não estão sujeitos ao encerramento às 20h 

nos dias de semana e às 13h aos sábados, 
domingos e feriados: 
 

• 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; 
 

• os serviços de suporte integrados nesses locais. 
 
Deslocações autorizadas 
 
• No âmbito do dever geral de recolhimento 

domiciliário, passam a considerar-se como 
deslocações autorizadas: 

 
• a que se destine a acompanhamento de 

menores para frequência dos 
estabelecimentos escolares, creches, creches 
familiares ou amas que promovam o acolhimento 
dos filhos ou outros dependentes a cargo dos 
trabalhadores dos serviços essenciais (que são 
definidos em portaria); 

 
• a realização de provas e exames, bem como a 

realização de inspeções; 
 

• 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. 

 
Dever geral de recolhimento domiciliário 
 
• Com deslocações autorizadas, nomeadamente 

para: a aquisição de bens e serviços essenciais, 
desempenho de atividades profissionais quando 
não haja lugar a teletrabalho, participação no 
âmbito da campanha eleitoral ou da eleição do 
Presidente da República, a frequência de 
estabelecimentos escolares, o cumprimento de 
partilha de responsabilidades parentais, a prática 
de atividade física e desportiva ao ar livre, 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; 

 
B. Para além das medidas enunciadas 

resultantes da prorrogação de Situação de 
Estado de Emergência, determino para o 
território do Concelho de Loures: 

 
1. A continuidade da suspensão e o cancelamento 

de eventos, em espaço fechado ou ao ar livre, 
que impliquem a concentração de pessoas em 
número superior a 6 (seis) presenças, salvo se 
pertencerem ao mesmo agregado familiar, e 
aqueles eventos que, excecionalmente e em 
situações devidamente fundamentadas, tenham 
sido autorizados pelas entidades competentes, 
sujeitos a plano de contingência e orientações 
específicas da Autoridade de Saúde Local/DGS; 
 

2. A realização de atividades desportivas 
profissionais e equiparadas, 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 do encerramento da atividade 

das piscinas municipais, exceto para atividades 
de pessoas portadoras de deficiência e de 
treinos de atletas de competição previstos na 
legislação em vigor; 

 
4. A manutenção da suspensão da atividade nos 

polos da Academia dos Saberes e de todas as 
ações externas de formação e sensibilização 
pública dinamizadas a partir deste equipamento; 

 
5. A suspensão da atividade e funcionamento da 

creche municipal; 
 
6. A suspensão da atividade e funcionamento de 

bibliotecas, arquivos, museus e galerias 
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municipais; mantém-se disponível (por marcação 
e reserva prévia) o serviço de empréstimo das 
bibliotecas; 

 
7. A manutenção em funcionamento pleno dos 

serviços públicos essenciais e de interesse geral, 
integrantes do universo municipal, 
acompanhadas de medidas organizativas e de 
gestão de recursos humanos, privilegiando o 
regime laboral de teletrabalho e condicionando o 
atendimento presencial ao considerado 
indispensável; 

 
8. O 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 implementação 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, para venda de 
produtos alimentares, 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 suspensão das atividades de comércio a 
retalho e de prestação de serviços em 
estabelecimentos abertos ao público, com 
exceção daquelas que disponibilizem bens ou 
prestem serviços de primeira necessidade ou 
outros considerados essenciais; nos 
estabelecimentos que mantenham a respetiva 
atividade nos termos do presente decreto, devem 
ser observadas as regras de ocupação, 
permanência e distanciamento físico 
determinadas pela DGS; 
 

12. O funcionamento da atividade nos cemitérios 
continua limitado a um número máximo de 6 
(seis) pessoas presentes no espaço onde se 
realizem as cerimónias 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; 
 

13. A 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; 

 
14. O desenvolvimento regular das atividades de 

fiscalização nas várias áreas de competência 
municipal, condicionadas às medidas de 
segurança sanitária exigíveis; 

 
15. A cedência de apoio logístico e de outros meios 

para iniciativas ou eventos realizados por 
entidades externas será 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; 
 

16. A continuidade do encerramento de todos os 
parques de diversões e recreativos para crianças 
e similares, e dos Parques Urbanos de Santa Iria 
de Azóia, da Quinta dos Remédios e Parque 
Municipal do Cabeço de Montachique; 
 

17. 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; 
 

18. 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; 
 

19. 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; 
 

20. A manutenção do reforço do Fundo de 
Emergência Social, a fim de, entre outros apoios, 
disponibilizar E. P. I. ’s – Equipamentos Proteção 
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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; 
 

21. Continuação das medidas de isenção da 
aplicação da indemnização moratória (IM)/juros 
às rendas de habitação municipal até dezembro 
de 2020 e o alargamento do prazo do 
pagamento, em mais 45 (quarenta e cinco) dias, 
em todas as faturas emitidas até ao final do ano 
de 2020, permitindo deste modo que a fatura de 
dezembro seja paga até ao final do mês de 
fevereiro de 2021; 
 

22. 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; 
 

23. A reiterar junto do Governo a 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; a 
concretização de uma efetiva gestão regional da 
capacidade de resposta hospitalar; 
 

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

 
a) Seguir 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 3-C/2021, 
de 22 de janeiro que altera e republica o Decreto 
n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, que regulamenta a 
renovação do Estado de Emergência decretado 
pelo Presidente da República, pelo Decreto n.º 6-
B/2021, de 13 de janeiro, produzindo efeitos no 
dia 22 de janeiro de 2021 e cessando às 23:59 
horas do dia 30 de janeiro 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 

 
 

VEREADORES 
 

DESPACHO Nº 9/2021 
 

de 15 de janeiro de 2021 
 

(registo E/5826/2021, de 15 de janeiro de 2021) 
  

  
CCOOVVIIDD  1199  --  OORRGGAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  

MMUUNNIICCIIPPAAIISS    
  

Considerando 
 
A necessidade de prosseguir a atividade municipal 
por forma a garantir a prossecução das atribuições 
do município, bem como a prestação do serviço 
público à população;  
 
A evolução da situação epidemiológica provocada 
pela Coronavírus — SARS-Cov-2 - COVID-19; 
 
A necessidade de salvaguardar a saúde e 
segurança dos trabalhadores; 
 
O Decreto-Lei n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, que 
Regulamenta o estado de emergência decretado 
pelo Presidente da República  
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Determino: 
 
1. A adoção do regime de teletrabalho sempre que 

as funções o permitam devendo  no entanto, ser 
garantido o funcionamento presencial mínimo de 
cada serviço podendo, para o efeito, haver 
escalas de rotatividade;  
Relativamente às atividades imprescindíveis que 
não podem ser suspensas e que não possam ser 
desenvolvidas em teletrabalho, devem os 
Senhores Dirigentes e Coordenadores de 
Gabinete organizar o trabalho por forma a que, 
sempre que for possível) existam equipas em 
espelho e em rotatividade. 

 
2. Que os Dirigentes e Coordenadores de Gabinete 

devem. 
 

− Continuar a promover as condições de 
segurança dos trabalhadores e a 
disponibilização de equipamentos de 
proteção individuais considerados 
adequados, conforme orientações da Divisão 
de Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio 
Psicossocial (DSSOAP); 
 

− Remeter ao Departamento de Recursos 
Humanos (DRH) informação nominal dos 
trabalhadores em teletrabalho, bem como das 
formas de organização do trabalho, 

 
− Remeter ao DRH/Divisão Administrativa de 

Recursos Humanos, até ao dia 5 do mês 
seguinte, informação da assiduidade dos 
trabalhadores. 

 
3. É obrigatório o uso de máscara de proteção 

respiratória em contexto de trabalho presencial, 
ainda que se verifique a existência de barreiras 
fixas, designadamente proteções em acrílico, e 
para entrada e permanência nas instalações 
municipais, bem como o cumprimento das 
demais recomendações e orientações gerais. 

 
4. O trabalhador em teletrabalho exerce as suas 

funções nos dias úteis, no período das 9h às 12h 
30m e das 14h às 17h30m, sem prejuízo do 
dever de comparência no serviço sempre que se 
mostre necessário. 
 

5. Os atendimentos mantêm-se apenas por 
agendamento com marcação prévia sem 
prejuízo do atendimento prioritário. 
 

6. Para garantir a prossecução da atividade 
municipal e por forma a responder às 
necessidades dos serviços, durante a vigência 
do presente despacho, poderá ser necessária a 
alteração de funções de trabalhadores. 
 

As medidas do presente despacho poderão ser 
reavaliadas em função da evolução da situação 
epidemiológica e das medidas legislativas que 
venham a ser adotadas. 
 
Continuam em vigor o Plano de Contingência da 
Câmara Municipal de Loures e as recomendações e 
orientações gerais definidas pela DSSOAP e 
publicadas na página intranet. 
 

 
O Vereador 

 
(a) Gonçalo Caroço 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO nº 1575/2021 
 

CCoonnssoolliiddaaççããoo  ddeeffiinniittiivvaa  ddaa  mmoobbiilliiddaaddee  nnaa  
ccaatteeggoorriiaa  ddaa  ttrraabbaallhhaaddoorraa  MMaarriiaa  JJooããoo  RRoobbaalloo  ddee  

FFiigguueeiirreeddoo  
 

Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Mafra e por acordo da 
trabalhadora, foi autorizada a consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria da Técnica Superior 
Maria João Robalo de Figueiredo nesta Câmara 
Municipal, com efeitos a 31 de julho de 2020, nos 
termos da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, na sua atual redação. 
 
10 de agosto de 2020.  
 
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos. 
 
 

(a) Carlos Santos 
 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 

Série, nº 16, de 25 de janeiro de 2021) 
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AVISO nº 1576/2021 
 

CCoonnssoolliiddaaççããoo  ddeeffiinniittiivvaa  ddaa  mmoobbiilliiddaaddee  nnaa  
ccaatteeggoorriiaa  ddaa  ttrraabbaallhhaaddoorraa  AAnnaa  IIssaabbeell  FFaavviinnhhaa  

GGoommeess  CCoossttaa  
 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Mafra e por acordo da 
trabalhadora, foi autorizada a consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria da Técnica Superior 
Maria João Robalo de Figueiredo nesta Câmara 
Municipal, com efeitos a 31 de julho de 2020, nos 
termos da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, na sua atual redação. 
 
11 de agosto de 2020.  
 
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos. 
 
 

(a) Carlos Santos 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 

Série, nº 16, de 25 de janeiro de 2021) 
 
 

AVISO nº 1577/2021 
 

CCoonnssoolliiddaaççããoo  ddeeffiinniittiivvaa  ddaa  mmoobbiilliiddaaddee  nnaa  
ccaatteeggoorriiaa  ddaa  ttrraabbaallhhaaddoorraa  MMaarriiaa  EEmmíílliiaa  SSiillvvaa  

FFlloorreess  
 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por deliberação do Executivo da União 
de Freguesias de Sacavém e Prior Velho e por 
acordo da trabalhadora, foi autorizada a 
consolidação definitiva da mobilidade na categoria 
da Assistente Técnica Maria Emília Silva Flores 
nesta Câmara Municipal, com efeitos a 31 de 
outubro de 2020, nos termos da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual 
redação. 
 
21 de outubro de 2020. 
 
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos. 
 
 

(a) Carlos Santos 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 
Série, nº 16, de 25 de janeiro de 2021) 

AVISO nº 1578/2021 
 

PPrroocceeddiimmeennttoo  ccoonnccuurrssaall  ccoommuumm  ppaarraa  
ccoonnssttiittuuiiççããoo  ddee  rreesseerrvvaass  ddee  rreeccrruuttaammeennttoo  ppaarraa  

aassssiisstteennttee  ooppeerraacciioonnaall  ddoo  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddaa  
eedduuccaaççããoo  --  ccoonnttrraattoo  ddee  ttrraabbaallhhoo  eemm  ffuunnççõõeess  

ppúúbblliiccaass  ppoorr  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaaddoo  
 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 30 de 
dezembro de 2020, com Ana Vanessa Ferreira 
Freire, Andreia Sofia Ralha Machado, Filipa Loureiro 
Pinto de Mendonça Fernandes Badalo e Maria de 
Jesus Morais Tavares Sequeira, a partir de 31 de 
dezembro de 2020, com Pedro Miguel Antunes 
Mestre Rafael e a partir de 1 de janeiro de 2021, 
com Paula Cristina Monteiro dos Santos Oliveira 
Simão, Sandra Isabel Gabriel Robalo e Susana 
Rute Marques Pereira, 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. 
 
5 de janeiro de 2021. 
 
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos. 
 
 

(a) Carlos Santos 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 
Série, nº 16, de 25 de janeiro de 2021) 

 
 

AVISO nº 1686/2021 
 
PPrroocceeddiimmeennttoo  ccoonnccuurrssaall  ccoommuumm  ppaarraa  ooccuuppaaççããoo  
ddee  uumm  ppoossttoo  ddee  ttrraabbaallhhoo  ddee  ttééccnniiccoo  ssuuppeerriioorr,,  nnaa  

áárreeaa  ddee  ffoorrmmaaççããoo  ddee  mmeeddiicciinnaa  vveetteerriinnáárriiaa  
CCoonnttrraattoo  ddee  ttrraabbaallhhoo  eemm  ffuunnççõõeess  ppúúbblliiccaass  ppoorr  

tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaaddoo  
 

Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 29 de 
dezembro de 2020, com Ana Sofia Pinto Silva da 
Fonseca, na categoria de Técnico Superior da 
carreira geral de Técnico Superior, na 2.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 15 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
12442/2019 - ref.ª 1, publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 148, de 05 de agosto de 
2019, para constituição de vínculo de emprego 
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público na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado. 
5 de janeiro de 2021. 
 
O Diretor do Departamento de Recursos Humanos. 
 
 

(a) Carlos Santos 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 
Série, nº 17, de 26 de janeiro de 2021) 

 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS 
E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E 

ODIVELAS 
 

AVISO (extrato) nº 1354/2021 
 

HHoommoollooggaaççããoo  ddaass  lliissttaass  uunniittáárriiaass  ddee  oorrddeennaaççããoo  
ffiinnaall  ddooss  pprroocceeddiimmeennttooss  ccoonnccuurrssaaiiss  ccoommuunnss  

ppaarraa  aass  ccaatteeggoorriiaass  ddee  aassssiisstteennttee  ttééccnniiccoo  
((rreeffeerrêênncciiaa  88//22001199))  ee  aassssiisstteennttee  ooppeerraacciioonnaall  

((rreeffeerrêênncciiaass  1144//22001199  ee  1155//22001199))  
 

Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 28.º da 
Portaria n.º 125-A/2019 de 30/04, notificam-se os 
interessados que as Listas Unitárias de Ordenação 
Final dos Procedimentos Concursais Comuns para 
ocupação de postos de trabalho em regime de 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por 
Tempo Indeterminado, foram homologadas pelo 
Conselho de Administração em reunião de 8 de 
janeiro de 2021, encontrando-se afixadas nos 
placards da Divisão de Recursos Humanos no 
edifício Sede destes Serviços Intermunicipalizados, 
sito na Rua Ilha da Madeira, n.º 2, Loures, e 
disponíveis para consulta na página eletrónica 
www.simar-louresodivelas.pt: 
 

Ref.ª 8/2019 - Assistente Técnico, para 
ocupação de 1 posto de trabalho, cujo aviso de 
abertura foi publicitado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 185, Aviso (extrato) n.º 15077 de 
2019.09.26, com o código de oferta OE201909/0569 
da Bolsa de Emprego Público; 
 

Ref.ª 14/2019 - Assistente Operacional, na área 
funcional de Cantoneiro de Limpeza, para ocupação 
de 10 postos de trabalho, cujo aviso de abertura foi 
publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 223, 
Aviso (extrato) n.º 18594 de 2019.11.20, com o 
código de oferta OE201911/0444 da Bolsa de 
Emprego Público. 
 

Ref.ª 15/2019 - Assistente Operacional, na área 
funcional de Condutor de Máquinas Pesadas e 

Veículos Especiais, para ocupação de 12 postos de 
trabalho, cujo aviso de abertura foi publicitado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 223, aviso extrato 
n.º 18594 de 2019.11.20, com o código de oferta 
OE201911/0451 da Bolsa de Emprego Público. 
11 de janeiro de 2021. - A Chefe de Divisão de 
Recursos Humanos, Ana Teresa Dinis. 
 
11 de janeiro de 2021.  
 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos. 

(a) Ana Teresa Dinis. 

(Publicado na íntegra em Diário da República, 2ª 
série, nº 13, de 20 de janeiro de 2021) 
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PROJETO DE REGULAMENTO DAS HORTAS URBANAS COMUNITÁRIAS 
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Projeto de 

Regulamento para a Gestão das  
Hortas Urbanas Comunitárias de Loures  

 
 
 

 
NOTA JUSTIFICATIVA 

 
 
As hortas urbanas são uma realidade constatável nas cidades, surgindo espontaneamente na malha urbana, 
onde haja espaço abandonado e livre para o cultivo. 
 
Estão muitas vezes ligadas a movimentos migratórios, crises económicas e alimentares, forçando os cidadãos 
a este recurso para garantir a autossuficiência ou complemento dos recursos alimentares da família. 
 
Nas cidades industriais do século XIX, as hortas urbanas desempenharam funções de subsistência. Em 
países como Grã-Bretanha, Alemanha ou França, quer as administrações públicas locais, quer as grandes 
Unidades Industriais ofereceram terras aos trabalhadores para complementar os seus recursos alimentares 
e melhorar as condições de vida em bairros operários. 
 
Na primeira metade do século XX, as Hortas Urbanas estiveram também ligadas a guerras mundiais, sendo 
sua função a de subsistência, numa perspetiva de apoio à economia de guerra. Posteriormente, fizeram ainda 
parte de planos de recuperação económica do pós-guerra.  
 
A partir da década de 70, os projetos das Hortas Urbanas passaram a cumprir funções de desenvolvimento 
local, integração social e educação ambiental muitas vezes lideradas por organizações comunitárias e 
ambientalistas. 
 
Atualmente, as Hortas Urbanas para além de continuarem a ter um papel de complemento alimentar dos 
hortelãos, constituem também processos de terapia pessoal, satisfazendo o gosto do regresso à calma do 
cultivo da terra, como modo de escape temporário ao stress da vida urbana. Não é por isso raro ver cidadãos 
economicamente autossuficientes a cultivar talhões de terras urbanas, não pelo benefício económico, mas 
pelo puro prazer do cultivo de produtos alimentares. 
 
Por outro lado, em estratos sociais de população desocupada, por via de desemprego, ou de aposentação, 
as atividades agrárias constituem uma ferramenta de apoio às pessoas em risco de exclusão e de combate 
ao isolamento. São instrumento de valorização pessoal, de ocupação e de promoção da consciência social e 
do reforço dos laços de vizinhança. 
 
Na verdade, o núcleo social em torno das Hortas Urbanas gera uma força capacitadora nas cidades contra a 
exclusão e o abandono. E neste sentido foram várias as cidades europeias que começaram a promover as 
hortas urbanas de cariz comunitário, cedendo talhões de terras públicas, regulando a sua atribuição e 
funcionamento, alicerçada sempre na importância social de ocupar o tempo, da criação de um tecido de novas 
relações, melhorando a sua qualidade de vida por meio de atividades físicas muito positivas para a saúde, 
particularmente na população reformada. 
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Podemos ainda acrescentar que, hoje, as Hortas Urbanas têm potencial para ser mais um meio de melhoria 
ambiental e de sustentabilidade urbana, e um contributo no combate às mudanças climáticas, à melhoria da 
qualidade de vida, da segurança alimentar e da criação de cidades em escala humana. 
 
A industrialização que se fixou na zona Oriental de Loures a partir dos anos 60, e a construção civil massiva 
de fogos habitacionais desde essa década, satisfazendo movimentos migratórios de trabalhadores de outros 
lugares do país em busca de trabalho na região de Lisboa, fez nascer a realidade das hortas Urbanas 
espontâneas neste município. 
 
Já numa fase mais recente, a imigração para o concelho de população originária de países africanos, com 
uma grande ligação ao cultivo da terra, alavancou o estabelecimento de novas Hortas Urbanas, com cultivo 
de alimentos próprios das regiões de origem dos hortelãos.  
 
Contudo, muitas destas hortas apresentam uma ocupação desordenada, algumas em terrenos privados, e 
em lugares inadequados para o efeito, como é o caso da Quinta do Mocho. 
 
O Município de Loures participa no projeto europeu RU:RBAN, que visa promover estratégias inovadoras de 
regeneração económica e social em cidades ou bairros em crise, facilitando a deteção das boas práticas e o 
intercâmbio de experiências na União Europeia. Este projeto consiste numa Rede de Transferência 
Financiada e apoiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito do programa 
URBACT III, o qual, tem por base a troca de conhecimentos e experiências das melhores práticas identificadas 
nas cidades para que possam ser compartilhadas e implementadas noutras cidades da União Europeia, 
fomentando um desenvolvimento urbano integrado e sustentável. Neste âmbito, o modelo de gestão de hortas 
urbanas de Roma é a boa-prática a ser adotada e transferida para as cidades parceiras: Loures (Portugal), 
Vilnius (Lituânia), Cracóvia (Polónia), Caen (França), Corunha (Espanha) e Salónica (Grécia). 

Com este modelo, pretende-se por em prática o desenvolvimento de capacidades de gestão de hortas 
urbanas comunitárias, através da formação de agentes que promovam a cidadania e a governança das hortas. 

Em Loures, esta boa-prática irá promover a agricultura em modo biológico, tendo por intuito: 

•  Promover a participação ativa das associações locais; 

• Envolver determinados grupos de cidadãos para quem as hortas urbanas comunitárias possam 
assumir um papel importante na inclusão social, designadamente os próprios hortelãos no processo 
de gestão, com eleição dos Gardeneisers incentivando o sentimento de responsabilidade comunitária 
sobre as Hortas Urbanas Comunitárias. 

•  Envolver responsáveis do município chave, relacionados com o tópico de hortas urbanas; 

•  Definir uma estratégia Municipal para as hortas urbanas; 

 

Ciente da realidade no terreno, das vantagens para a população das Hortas Urbanas numa perspetiva de 
utilização comunitária, torna-se necessário regular a sua distribuição no território, sendo intuito da autarquia 
promover a sua fixação em locais adequados, de forma ordenada, com ações de formação sobre agricultura 
biológica, e, reger a partilha equitativa dos talhões. 
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É por isso intenção municipal a operacionalização de três parques hortícolas: Bairro da Petrogal, Quinta do 
Mocho e Urbanização da Quinta do Conventinho, sem prejuízo de outros parques a construir no futuro. 

Perspetiva-se que os custos numa fase inicial sejam aproximadamente de €: 135.000 de investimento, por 
referência ao estudo do Parque da Quinta do Mocho para 45 talhões, os quais são compensados em 
ordenamento do território e aumento da qualidade de vida dos cidadãos. 

Assim, ponderadas as vantagens para a população, e os custos, procura-se com o presente projeto dar 
resposta a esta necessidade pública, com um conjunto de normas reguladoras do modo de atribuição e de 
utilização de talhões nas Hortas Urbanas Comunitárias.  

 

A decisão do início de elaboração deste projeto de regulamento foi publicitada nos termos do disposto no art. 
98º do Código do Procedimento Administrativo, apelando-se ao envio de contributos. Não foi recebida 
qualquer participação.  

O projeto é acompanhado da presente justificação, em cumprimento do art. 99º do mesmo Código. 

 

Art.º 1 

(Âmbito) 

 
O presente regulamento rege os critérios e os procedimentos de acesso às Hortas Urbanas Comunitárias no 
Município de Loures, estabelecendo regras para a sua utilização e funcionamento. 

 
 
 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

 

Art.º 2  

(Definições) 

 

Para efeito da aplicação e interpretação das presentes regras, entende-se por:  

 

a) Agricultura Urbana – Atividade praticada em meio urbano, que inclui o cultivo de plantas hortícolas, 
aromáticas, medicinais e ornamentais, destinadas ao consumo ou troca, podendo eventualmente ser 
comercializados, como complemento ao rendimento familiar, ou como instrumento de programas de 
inserção/reinserção.  
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b) Agricultura Biológica - Modo de produção agrícola sem recurso a fertilizantes e/ou pesticidas 
químicos de síntese, que tem como principais objetivos a proteção da biodiversidade e dos 
ecossistemas, a melhoria da qualidade dos solos, e o cultivo de produtos que garantam a proteção 
da saúde dos consumidores e a sua soberania alimentar, de acordo com o Regulamento Europeu do 
modo de produção biológico. 
 

c) Agregado familiar - O utilizador e o respetivo agregado familiar, as pessoas que vivam em economia 
comum, designadamente pessoas que vivam em comunhão de mesa e habitação e tenham 
estabelecido entre si uma vivência comum de entreajuda e partilha de recursos. 
 

d) Compostor - Equipamento associado a um grupo de talhões, destinado à compostagem de origem 
vegetal, cuja matéria orgânica daí resultante se destina ao enriquecimento dos solos dos talhões 
correspondentes. 
 

e) “Gardeniser”/ Tutor do Parque Hortícola - Utilizador de um talhão, que acumula funções de tutor do 
parque hortícola.  
 

f) Talhão – Parcela de terreno para cultivo hortícola, em meio urbano, sujeito a técnicas de produção 
não mecanizadas e destinado à produção agrícola, de uso individual ou familiar, gerido com base num 
modelo comunitário participativo com pressupostos de inclusão, solidariedade intergeracional, do 
exercício da cidadania e da subsidiariedade, cuja finalidade é a satisfação de parte das necessidades 
alimentares do respetivo Utilizador e agregado, servindo, desta forma, de complemento ao seu 
rendimento familiar,  podendo assumir o termo simplificado de “hortas”. 
 

g) Horta Urbana Comunitária (HUC) – Conjunto de Talhões integrados numa unidade homogénea e 
delimitada, podendo ter serviços, objetos ou produtos de utilização comunitária. 
 

h) Utilizador/hortelão/horticultor – Pessoa individual que cultiva e mantém cultivada a horta urbana 
comunitária que lhe foi atribuída, seguindo os princípios das boas práticas agrícolas e as regras 
estabelecidas no anúncio de procedimento, nas normas de acesso e utilização das Hortas Urbanas e 
na Declaração de Ocupação Precária.  
 

i) “Grupos de utilizadores” - grupos compostos por dois ou três utilizadores que partilham o mesmo 
talhão, assim como os materiais e recursos afetos a este, tendo como condição um interlocutor 
responsável perante terceiros. 
 

j) Promotor – O Município de Loures enquanto entidade responsável pela implementação das Hortas 
Urbanas Comunitárias, assegura em parceria com a entidade Gestora do parque do hortícola 
(Associação Local): a seleção dos Utilizadores, a atribuição das hortas urbanas, a gestão das atividades 
desenvolvidas no Parque Hortícola, o apoio logístico e técnico, bem como a fiscalização do 
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cumprimento das regras aplicáveis e a aplicação das sanções decorrentes do incumprimento das 
mesmas. 
 

k) Gestor - Associação Local, parceira do Município de Loures, responsável pela gestão e atividades no 
espaço das Hortas Urbanas Comunitárias. 
 

l) Associação Local– Associação sem fins lucrativos, que gere o parque hortícola em parceria com o 
município de Loures e os “gardenisers”. 

 

 

Art.º 3  

Objetivos das Hortas Urbanas Comunitárias 

 

1. Desenvolver a capacidade de resiliência de cultivo da comunidade, aumentando a segurança alimentar 
local; 

2. Promover a defesa do território, valorizando a estrutura verde, a produção agrícola e protegendo a 
biodiversidade no município de Loures; 

3. Promover boas práticas de regulamentação para o uso e a recuperação de recursos (solo, água, energia), 
facilitando soluções para a produção de composto e o desenvolvimento de sistemas de irrigação 
projetados adequadamente para controlar o consumo de água, promovendo a criação de sistemas de 
recolha e reutilização de água para alimentar o sistema de rega, sempre que possível; 

4. Promover boas práticas de organização e gestão do espaço e das culturas; 
5. Promover métodos de agricultura compatível com o ambiente, tais como, agricultura biológica, 

permacultura ou agricultura biodinâmica; 
6. Proporcionar oportunidade para produzir parte da necessidade diária de produtos hortícolas para a 

alimentação, de uma forma ambiental e socialmente sustentável;  
7. Banir o uso de sementes transgénicas e garantir a proteção do ambiente nas HUC de qualquer 

contaminação por organismos geneticamente modificados (OGM), tanto fora como dentro das HUC, 
disseminando informações acessível e adequada aos cidadãos e adotar precauções especiais para evitar a 
contaminação das HUC, vinda do exterior; 

8. Criar espaços de cidadania ativa, como oportunidades de encontros sociais para promover as relações 
interpessoais, o conhecimento e a valorização do ambiente urbano, desenvolvendo momentos ou eventos 
sociais; 

9. Promover boas práticas de sustentabilidade ambiental, através da sensibilização dos cidadãos, famílias, 
grupos e associações no território de Loures e instituições públicas, especialmente as escolas, sobre a 
necessidade de preservar e reabilitar a área através de processos de autogestão do património comum e 
auto-organização das necessidades para atenuar os efeitos da crise económica; 

10. Estimular e aumentar o sentido de pertença do território pela comunidade, promovendo a recuperação 
de espaços públicos com finalidades sociais, culturais, ambientais e melhoria da imagem, promovendo o 
conhecimento e as tradições da cultura rural do território; 
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11. Promover estilos de vida saudáveis e o desenvolvimento de atividades físicas com a participação dos 
segmentos mais vulneráveis da sociedade e o aumento de uma cultura de alimentação saudável e segura; 

12. Incentivar a integração, a inclusão social, a solidariedade e a interculturalidade; 
13. Facilitar a aquisição de competências agrícolas através de formação prática, concebendo a Horta urbana 

como um "campo de teste", para promoção de práticas agrícolas de mobilização do solo e cultivo de 
produtos agrícolas. 

 
 

Art.º 4  

Disponibilização de terrenos e implantação de Hortas 

 

1. As Hortas Urbanas Comunitárias são desenvolvidas em parcelas de terrenos de propriedade municipal, 
dentro do concelho de Loures, podendo ocupar o domínio público ou privado. 

2. Excecionalmente, podem ser implantados parques hortícolas em propriedade de terceiros mediante 
protocolo aprovado para o efeito, ou em áreas urbanas de futura cedência ao município no âmbito de 
operações urbanísticas, mediante autorização do proprietário. 

3. A afetação de novos terrenos às Hortas Urbanas Comunitárias é divulgada à medida que forem 
disponibilizados espaços adequados. 

 
 
 

Capítulo II 
 

Atribuição de talhões nas HUCs 
 
 

Art.º 5 

(Entidades responsáveis pela atribuição) 

 

Cabe ao Município de Loures, em parceria com as Associações Locais, fazer a seleção dos candidatos para 
cada talhão disponível nas Hortas Urbanas Comunitárias. 

 

 

Artigo 6º 

(Candidatos à atribuição de talhão) 
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1. Pode candidatar-se à atribuição de um talhão qualquer residente no Município. 

2. A residência pode ser comprovada por qualquer meio idóneo, designadamente com a apresentação dos 
últimos 3 meses de recibo de eletricidade, água, ou de certidão da junta de freguesia local. 

3. Apenas pode ser atribuído um talhão por membro do agregado familiar. 

 

 

Artigo 7º 

(Regra geral de atribuição de talhões) 

 

1. A seleção dos candidatos à atribuição de talhões depende do preenchimento obrigatório de ficha de pré-
candidatura e tem lugar de um dos seguintes modos: 

i. Sorteio, por proximidade entre a residência do interessado e a localização do talhão; 

ii. Ordem de Inscrição. 

2. No sorteio, para cumprimento do critério de proximidade entre a residência do interessado e a 
localização do talhão, organizam-se os candidatos em quatro grupos diferenciados, fazendo-se a 
distribuição de talhões de acordo com as seguintes percentagens: 

i. 60% dos talhões – para residentes na freguesia, dos quais: 

a) 35% dos talhões – para residentes num raio de 1Km do parque hortícola 

b) 25% dos talhões -  para residentes a mais de 1Km do parque hortícola; 

ii. 30% dos talhões – para residentes nas freguesias vizinhas; 

iii. 10% dos talhões – para residentes nas restantes freguesias. 

 

3. A atribuição por ordem de inscrição mediante preenchimento da ficha de pré-candidatura tem natureza 
supletiva e é aplicável aos casos em que: 

i.  Os talhões tenham ido a sorteio e não tenha havido candidatos; 

ii.  Quando se esgote a lista de ordenamento de candidatos suplentes do sorteio e não 
se encontre designado novo dia para novo sorteio; 

4. Não pode candidatar-se a sorteio quem já é utilizador na HUC a que concorre ou noutra no concelho de 
Loures. 

 

Artigo 8º 

(Regra especial de atribuição em áreas com pré-existência de Hortas Espontâneas) 
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1. Verificando-se a pré-existência de Hortas Espontâneas em terreno de gestão municipal a reordenar 
e requalificar pela autarquia para construção de Hortas Urbanas Comunitárias, ou uma HUC já em 
funcionamento sob a gestão duma Associação Local, os talhões são atribuídos prioritariamente, em 
sorteio autónomo, aos horticultores que praticavam a atividade agrícola nas referidas parcelas, 
ficando estes automaticamente candidatos. 

2. No sorteio mencionado no número anterior, os candidatos ficam em igualdade de concurso entre si, 
sem observância de critérios de proximidade de residência. 

3. O procedimento de sorteio previsto no artigo seguinte é também aplicável a este com a as devidas 
adaptações.  

4. Esgotada a atribuição por esta regra especial, os restantes talhões são atribuídos de acordo com a 
regra geral do artigo anterior. 

 

 

Art. 9º 

(Processo de atribuição) 

 

1. Os interessados na atribuição dum talhão em determinada Horta Urbana Comunitária preenchem uma 
“Ficha de Pré-candidatura”, com o nome, morada e contactos, podendo fazê-lo em qualquer momento, 
junto dos serviços municipais. 

2. O processo de atribuição inicia-se com aviso público colocado no local da Horta Urbana Comunitária, no 
lugar de estilo da freguesia e publicação no sítio eletrónico do Município de Loures, ou ainda noutros 
locais, com indicação da necessidade de preenchimento da Ficha de Pré-Candidatura, e com a indicação 
do dia, hora e local do sorteio. 

3. Antes do dia do sorteio haverá uma sessão de esclarecimento aberta ao público sobre o processo de 
atribuição e de utilização das hortas, para a qual são convidados os interessados com ficha de pré-
candidatura já entregue, podendo ainda, qualquer interessado, no decurso desta sessão, preenche-la no 
momento, ou atualiza–la se for necessário. 

4. Os interessados constantes da Ficha de Pré-candidatura são candidatos automáticos ao sorteio. 

5. A atribuição dos talhões na mesma Horta Urbana Comunitária é realizada mediante sorteio aleatório, em 
sessão aberta ao público, da seguinte forma: 

i. O Número dos talhões e o nome dos candidatos são inscritos em papel dobrado com 
o número e nome para dentro, colocados numa bolsa escura e opaca impeditiva de 
visualização do interior, quer pelo público, quer por quem está a sortear; 

ii. O número dos talhões é colocado numa única bolsa; O nome dos candidatos a sortear 
é separado em quatro bolsas, organizadas por distância de morada de acordo com os 
critérios gerais de atribuição do artigo 7º; 
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iii. O Sorteio dos nomes começa pela bolsa dos candidatos de maior proximidade à Horta 
Urbana Comunitária, passando sucessivamente às restantes, de modo subsequente e 
em obediência ao critério de maior proximidade; 

iv. No processo, é primeiro retirado o número do talhão e só depois o nome 
correspondente; 

v. Esgotando-se a quantidade de talhões atribuído por percentagem de proximidade, a 
bolsa de nomes é retirada do sorteio, mantendo-se à vista de todos até ao final da 
sessão. 

6. No caso de restarem talhões por atribuir são colocados novamente em concurso, participando em 
igualdade todos candidatos ainda não sorteados, formando-se para o efeito, uma única bolsa com os 
nomes remanescentes e os talhões por atribuir.  

7. Esgotados os talhões, são sorteados todos os nomes restantes da bolsa única, os quais passam a constituir 
por ordem de sorteio, a lista de ordenação dos candidatos suplentes pela qual são entregues os talhões a 
vagar no futuro, nos termos do ponto II, do n. º 3 do artigo 7º. 

8. No final do sorteio é concedido um período de 15 minutos para os candidatos, querendo, trocar de 
talhão a título gratuito, após o qual não pode haver mais alterações. 

9. A lista de ordenação dos candidatos suplentes é válida pelo período de 2 anos, renovável. 

10. Mantendo-se talhões por atribuir após esgotar-se a lista de ordenação de candidatos suplentes, o talhão 
pode ser atribuído por ordem de inscrição da pré-candidatura, em conformidade com o critério supletivo 
estabelecido no ponto II, do n.º 3 do artigo 7º. 

 
 

Art. 10º  
(Título de Atribuição) 

 
1. A autorização de ocupação do talhão é concedida ao Utilizador do Espaço mediante licença precária 

nos termos dos art.s 27º e 28º do D.L. 280/2007 e art.s 148º e 149.º do Código do Procedimento 
Administrativo. 

2. A licença tem natureza administrativa e pode cessar a qualquer momento ao abrigo do disposto nos 
art.ºs 165º e ss, do referido Código em função do interesse público, não ficando assim, em caso algum, 
sujeita às leis reguladoras dos contratos, nomeadamente do contrato de locação, podendo a 
autarquia, no uso dos poderes administrativos, revogar o ato e promover a desocupação do espaço 
cedido, sem que o Signatário possa evocar qualquer indemnização, compensação ou direito de 
retenção do espaço. 

3. O título deverá transcrever, em súmula, os direitos e responsabilidades do utilizador e as práticas 
proibidas no parque local. 

4. A licença de “Grupo de utilizadores” autoriza todos quantos constituam o grupo a utilizar o talhão, 
entregando-se um exemplar do título por cada um dos membros, mencionando-se o nome do 
interlocutor e os ónus para os restantes nas relações com terceiros e em caso de dissolução. 
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5. O interlocutor deve entregar o título em caso de dissolução, ou, a emissão de novo, se for o caso nos 
termos do regulamento. 

 

11º 

(Princípio da gratuitidade) 

1. O processo de atribuição e o uso das parcelas municipais é gratuito, não sendo devido qualquer preço 
ou taxa municipal. 

2. Os utilizadores entre si, ou as associações gestoras do projeto, podem estabelecer quotas para encargos 
associados à utilização das HUCs, como a manutenção, o abastecimento de água (acautelando práticas 
de utilização racional da água) e luz elétrica, ou outros recursos próprios da atividade hortícola. 

 

Capítulo III 

 

Competências e responsabilidades nas  

Hortas Urbanas Comunitárias 

 

 Art.º 12º 

(Execução do Projeto) 

1. A responsabilidade da execução do projeto cabe às Associações Locais, em articulação com o município. 

2. Excecionalmente, em situações nas quais seja necessário intervir para a reorganização do território, o 
Município poderá avocar a competência exclusiva sobre o projeto, devendo, ainda assim, procurar o 
envolvimento dos interessados através de dinâmicas participativas adequadas. 

 

 

Art.º 13 º  

(Responsabilidades do promotor do projeto) 

 

A entidade promotora do projeto, é responsável por: 
a) Apresentação do projeto das HUC assegurando o envolvimento e a participação dos interessados em 

ser horticultores na gestão participada da HUC.; 
b) A seleção dos utilizadores, em parceria com as Associações Locais (sem fins lucrativos); 
c) Aprovação do projeto.  

d) Disponibilização do talhão de terreno a título gratuito e precário; 
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e) Disponibilizar aos beneficiários, recursos e equipamentos (como abrigos coletivos, água, contador de 
água e compostor coletivo); 

f) Assegurar formação aos hortelãos.    

 
 

 

Art.º 14º 

 (Responsabilidades do gestor do projeto) 

 

As entidades gestoras do projeto, nomeadamente as Associações Locais, são responsáveis por: 
a) Assegurar o envolvimento e a participação dos interessados em ser horticultores na gestão 

participada da HUC; 
b) Arbitrar quaisquer conflitos entre utilizadores decorrentes da atividade; 
c) Participar na seleção dos utilizadores;  
d) Controlar as condições de manutenção e limpeza dos respetivos lotes e talhões, bem como dos 

espaços comuns e alertar os utilizadores para a regularização da situação sempre que se justifique; 
e) Participar na gestão dos custos com cada parque hortícola com recurso ao contributo (monetário 

e/ou em horas de trabalho) dos utilizadores. 

 

Art.º 15º 

(Responsabilidades do “Gardeniser”) 

 

Em cada Parque Hortícola pode haver um ou mais “Gardenisers” responsável por: 
a) Promover a comunicação com o Gestor, assegurando o envolvimento e a participação dos 

horticultores/utilizadores na gestão participada da HUC.; 
b) Fazer intermediação com os horticultores, com vista a informar de situações diversas ou questões 

relevantes no âmbito da gestão do parque hortícola;  
c) Estabelecer a ponte com a Associação, o município e os horticultores; 
d)  Promover e divulgar as atividades comunitárias.  

 
 

Art.º 16  

(Direitos dos Utilizadores) 

Os utilizadores têm direito a: 
a) A utilizar de forma pessoal e intransmissível, um talhão de terreno cultivável para a prática de 

agricultura biológica, no período de dois anos, renovável; 
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b) Ao uso comum de recursos, áreas comuns, espaços de arrumos e ponto de água, para a prática da 
agricultura;  

c) A obter informação e acompanhamento técnico disponibilizado pelo Município de Loures, sobre a 
atividade agrícola em modo biológico, bem como sobre a utilização do compostor, (sempre que exista) 
e sobre a utilização racional da água. 

 

 

Art.º 17  

(Deveres e Responsabilidades dos Utilizadores) 

Os utilizadores devem: 
a) Garantir a limpeza, segurança, salubridade e bom uso da Horta, bem como dos acessos e áreas e/ou 

equipamentos comuns do Parque Hortícola e respeitar as regras de uma sã convivência social; 
b) Cultivar a horta que lhe foi atribuída, com plantas hortícolas, aromáticas, medicinais e ornamentais;  

c) Frequentar todas as ações de formação consideradas obrigatórias pelo promotor;  
d) Não descaracterizar a Horta sob qualquer forma, nem praticar no interior do Parque quaisquer 

atividades que possam danificar o espaço;  
e) Fazer um uso prudente e racional da água, usando a técnica de rega mais adequada a cada horta e 

cultura; 
f) Manter em boas condições quaisquer equipamentos de uso comum; 
g) Não levantar qualquer dificuldade ou obstáculo à execução do dever/direito de fiscalização do 

Município; 
h) Respeitar as diretrizes definidas pelos técnicos de apoio do município de Loures e da Hortas 

Ecológicas, relativamente a sementes, plantas, fatores de produção, materiais e equipamentos a 
utilizar nas hortas; 

i) Respeitar o parcelamento definido; 
j) Utilizar os resíduos vegetais produzidos na Horta como fertilizante do solo, depois de devidamente 

compostados. 

k) Participar na escolha do “gardeniser” e nos encontros para a gestão da HUCs convocados pelo 
“gardeniser”, pela Associação ou pelo município. 

 
 

Artigo 18º 
(Grupos de Utilizadores) 

 

1. Os Grupos de utilizadores podem ser formados pelo hortelão sorteado antes da Licença ou depois 
desta. 

2. Em cada grupo de utilizadores haverá um interlocutor, que responde pelo grupo nas relações com 
o/a gardeniser, o Gestor (Associações locais) e Promotor; 

3. Em regra, é interlocutor o utilizador sorteado. 
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4. O hortelão tem liberdade para escolher uma ou duas pessoas consoante o tamanho do Talhão, a 
autorizar pelo Município, mediante alteração ao título de licença, os quais partilham quer o talhão, 
como os equipamentos comuns, como o compostor, fontes de água e abrigo de ferramentas, entre 
outros objetos ou serviços adstritos ao talhão. 

5. Os que já forem utilizadores e aderirem a um “Grupo de utilizadores” perdem o direito à utilização 
do talhão que lhes foi atribuído; 

6. A dissolução do “grupo de utilizadores”, total ou parcial, é confirmada apenas pela declaração do 
interlocutor. 
 

 

 

Capítulo IV 

Regras de Utilização das Hortas Urbanas Comunitárias 

 

 

Artigo 19º 

(Direito ao uso do Parque das HUCs) 

 

1. Com a atribuição da licença, os utilizadores adquirem o direito a frequentar as instalações do parque 
das Hortas Urbanas Comunitárias e a ocupar um talhão de acordo com os direitos e deveres 
estabelecidos neste regulamento e no título de licença;  

2. O direito ao uso das HUCs pode ser regulado no âmbito de outras normas de convivência impostas 
pelo coletivo de hortelãos ou das associações locais, sempre que estas sejam compatíveis com o 
disposto neste diploma. 

 

 

Art.º 20º 

(Práticas Proibidas) 

 

É estritamente proibido, constituindo causa para revogação da autorização de ocupação: 

a) O cultivo de espécies vegetais legalmente proibidas, o qual é sempre participado às autoridades 
policiais; 

b) Construir ou edificar qualquer estrutura, qualquer tipo de instalação ou construção, incluindo 
vedações, sem prévia e expressa autorização do Município, bem como ocupar a parcela, total ou 
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parcialmente, com abrigos móveis, estufas, “roullottes” ou atrelados, com exceção da instalação de 
estacaria necessária ao cultivo, a construir exclusivamente com recurso a canas; 

c) Construir quaisquer instalações para animais domésticos;  
d) Utilizar herbicidas e pesticidas químicos; 
e) Utilizar variedades geneticamente modificadas (OGM), vulgo transgénicas;  

f) Descaracterizar a Horta sob qualquer forma ou praticar no interior do Parque quaisquer atividades 
que possam danificar o espaço; 

g) Fazer charcos ou lagos para retenção de água; 
h) Introduzir e/ou manter e/ou guardar no interior do Parque Hortícola quaisquer objetos de utilização 

não agrícola; 
i) Utilizar qualquer tipo de alfaia motorizada;  
j) Circular no interior do Parque Hortícola com qualquer veículo motorizado;  
k) Praticar, no interior do parque Hortícola, qualquer atividade que produza fogo e/ou que ponha em 

causa a segurança de pessoas ou bens; 
l) Arrendar, emprestar ou ceder a terceiro, sob qualquer forma ou título, o talhão que lhe foi atribuído. 

 

Art.º 21 

(Formação) 

 

1. Os utilizadores têm de frequentar as ações de formação necessárias e as respetivas atividades afetas que 
o Município considere obrigatórias, como forma de garantir que adquirem competências, para a prática 
de agricultura biológica e de cidadania nas hortas comunitárias. 

2. Os cursos de formação são teóricos ou práticos, tendo um acompanhamento técnico e prático no âmbito 
da atividade agrícola. 

  

Art.º 22 

(Organização da Horta) 

1. Cada Horta Urbana Comunitária é constituída por áreas de atividades delimitadas, designadamente: 
a) Talhões: parcelas de terreno cultiváveis, correspondendo uma por inscrição, podendo ser partilhados 

por um grupo de Utilizadores; 
b) Áreas de grupo: zonas de estadia e convívio; 
c) Áreas de passagem: permitem a circulação no Parque Hortícola, devendo estar desimpedidas e em 

bom estado de conservação. 
2. A delimitação das áreas dos talhões estará a cargo do Gestor do projeto em articulação com o promotor. 

 

 

Art.º 23º  

(Produtos Cultivados) 
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1. Os produtos cultivados nas hortas destinam-se exclusivamente ao consumo dos seus utilizadores. 
2. O Utilizador pode cultivar qualquer conjunto de produtos, tais como vegetais, ervas aromáticas ou 

medicinais, de acordo com os princípios da agricultura biológica. 
3. Os produtos e sementes são para autoconsumo, troca com outros Utilizadores ou em eventos de 

promoção da horticultura, não podendo ser comercializados. Verificando-se excedentes de produção é 
permitida a doação a instituições de solidariedade social. 

4. A utilização de estacarias deve ser utilizada de forma a evitar sombreamento sobre os talhões adjacentes. 
 

 

 

Capítulo V 

Da Cessação de Utilização 

 

 

Artigo 24º 

(Caducidade da licença) 

 

A licença precária de utilização é válida por dois anos, podendo ser renovada por períodos sucessivos 
iguais, a pedido do utilizador. 

 

Artigo 25º 

(Cessação por iniciativa do Utilizador) 

 

O utilizador pode desistir do espaço e entrega-lo ao Promotor ou Gestor nos termos do art. 28º, 
informando o Município com 15 dias úteis de antecedência. 

 

 

Artigo 26º 

(Cessação por abandono) 
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O abandono do uso do talhão por período igual ou superior a quatro meses, confere ao Município de 
Loures o direito de revogar a autorização e ordenar a desocupação sem direito a qualquer 
indemnização ou compensação, salvo motivo de doença devidamente comprovada.  

 

Artigo 27º 

(Cessação por incumprimento) 

 

O incumprimento de qualquer das obrigações e das regras constantes neste regulamento, ou noutras 
normas reguladoras da atividade das HUCs, bem como a prestação de falsas informações no âmbito 
do processo de candidatura, confere ao Município de Loures o direito de revogar a autorização e 
ordenar a desocupação do espaço cedido, sem direito a qualquer indemnização ou compensação.  

 
Artigo 28º 

(Revogação por interesse público) 
  

1. O Utilizador reconhece a natureza precária da autorização e o direito de o Município dar por finda a 
ocupação sempre que o interesse público assim o exija, não tendo também neste caso, direito a 
qualquer indemnização ou compensação. 

2. O interesse público é aferido e declarado pelo Município de Loures. 

 
 

Artigo 29º 
(Desocupação do espaço em caso de cessação de utilização) 

  
1. Finda a autorização para a ocupação, a parcela de terreno é devolvida ao Município desocupada, 

limpa e nas condições em que se encontrava antes do início da ocupação, não sendo devido qualquer 
pagamento por benfeitorias realizadas. 

2. Verificando-se a manutenção do utilizador no espaço para lá dos prazos autorizados, a obrigação de 
desocupação poderá ser imposta coercivamente nos termos estabelecidos nos artigos 175.º e 
seguintes do Código do Procedimento Administrativo, não se responsabilizando o Município por 
qualquer dano que possa causar aos bens que se encontrem no espaço municipal. 

3. O utilizador será responsável pelas despesas decorrentes da desocupação coerciva, transporte e 
depósito de materiais encontrados no espaço municipal cedido. 
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Capítulo VI 

Normas Finais e transitórias 

 

 

Artigo 30º  

(Avaliação do regulamento) 

 

Após decurso de um prazo de 2 anos de vigência e não superior a 5, avaliar-se-á a execução do 
Regulamento e do seu impacto perante o público, propondo-se as alterações que se mostrem devidas para 
melhorar a sua aplicação e o alcance dos seus objetivos. 

  

 

Artigo 31º  
(Dúvidas e lacunas) 

 

1. O regulamento não prevalece sobre leis, ou instrumentos de Ordenamento do território devendo, em 
caso de conflito, seguir-se o entendimento estabelecido nestes diplomas.  

2. Quaisquer dúvidas ou lacunas suscitadas com a interpretação ou aplicação do presente Regulamento são 
resolvidas, caso a caso, mediante despacho do vereador do pelouro.  

3. Verificando incongruência com diploma legal ou outro diploma promover-se-á a sua alteração de 
imediato. 

 
 

Artigo 32º:  
(Entrada em vigor) 

 
O presente Regulamento entra em vigor cinco dias úteis após publicação no Diário da República, sem prejuízo 
da disponibilização ao público no sítio institucional do Município de Loures na área correspondente aos 
regulamentos. 



ATRIBUÍÇÃO DE TALHÕES NAS HORTAS URBANAS COMUNITÁRIAS 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidatos que decorrem de pré-

existência de Hortas Espontâneas no 

local. 

(Regra Especial) 

 

Sorteio 

(Regra Geral) 

30% dos Talhões para 

residentes nas 

Freguesias vizinhas. 

 

demais Candidatos 

10% dos talhões para 

residentes nas 

restantes Freguesias. 

Talhões restantes/Não atribuídos. 

Novo sorteio com todos 

os restantes candidatos. 

60% Residentes na Freguesia 

 

35% dos Talhões 

para residentes na 

Freguesia num raio 

de 1Km do P.H. 

Horticula 

25% dos Talhões 

para residentes na 

Freguesia a mais de 

1 Km do P.H. 

 

Candidatos sem 

atribuição: 

Atribuição por ordem de 

inscrição 

Integram a lista de ordenação para atribuição das vagas durante 2 anos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 38/2021 

 

MODELO DE OCUPAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DO CASAL DOS REIS 

































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 41/2021 

 

MINUTA DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES E A 

ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE 



  

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

 

Entre: 

Associação Dignitude, pessoa coletiva n.º 513 696 628, com sede na Rua Venâncio 

Rodrigues, 12, em Coimbra, neste ato representada Pela Ex.ma Senhora Maria João Fortes 

Toscano, na qualidade de Procuradora da Direção, adiante designada por DIGNITUDE ou 

PRIMEIRA CONTRAENTE; 

e 

Município de Loures, pessoa coletiva n.º 501 294 996, com sede na Praça da Liberdade, 

2674-501 Loures, neste ato representada pelo Ex.mo Senhor Bernardino José Torrão Soares, 

na qualidade de Presidente da Câmara, com poderes para o ato, adiante designada por 

MUNICÍPIO ou SEGUNDA CONTRAENTE 

 

Sendo adiante também designados em conjunto por CONTRAENTES; 

 

Considerando que: 

I. A DIGNITUDE, Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, é 

responsável pelo desenvolvimento, operacionalização e gestão do Programa abem: 

Rede Solidária do Medicamento; 

II. O Programa abem: Rede Solidária do Medicamento tem por objetivo garantir o acesso 

ao medicamento em ambulatório por parte de qualquer cidadão que, em Portugal, se 

encontre numa situação de carência económica que o impossibilite de adquirir os 

medicamentos comparticipados que lhe sejam prescritos por receita médica; 

III. A operacionalização do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento está 

essencialmente alicerçada na capacidade e logística da rede das Farmácias 

Portuguesas; 

IV. O Município de Loures associou-se à Dignitude, através de um protocolo de 

colaboração, com efeitos a 18 de junho de 2020 e com a duração de três meses, por 

forma a contribuir para o desenvolvimento do Programa abem: Rede Solidária do 

Medicamento, nomeadamente através da disponibilização da sua capacidade 

agregadora, de envolvimento e de dinamização da sociedade civil e do tecido 

empresarial para prossecução dos objetivos do Programa abem: Rede Solidária do 

Medicamento e bem assim, em especial, através das suas competências e experiência 

na referenciação de indivíduos socialmente vulneráveis cuja situação seja enquadrável 

no Programa abem: Rede Solidária do Medicamento. 

 

 



  

 

Considerando ainda: 

I. Que se encontra temporalmente esgotado o referido protocolo, bem como a verba 

afeta ao mesmo, existindo ainda faturas por liquidar desde novembro de 2020; 

II. Que persiste a necessidade de apoio ao acesso ao medicamento, a famílias/indivíduos 

em situação de grande vulnerabilidade social. 

 

É livremente celebrado e mutuamente aceite, nos termos e condições aqui definidos, o 

presente Protocolo de colaboração, que se rege pelos considerandos acima e pelas cláusulas 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Objeto 

O presente Protocolo tem por objeto estabelecer e articular um espaço de colaboração 

entre a DIGNITUDE e o MUNICÍPIO de Loures para o prosseguimento comum dos objetivos 

do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento – Emergência abem: COVID-19 

(doravante designado abreviadamente Programa). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Compromissos da PRIMEIRA CONTRAENTE 

No âmbito da implementação do presente protocolo a PRIMEIRA CONTRAENTE 

compromete-se a assegurar: 

a) A representação do Programa perante terceiros; 

b) A definição e implementação de estratégias de mobilização da sociedade civil para os 

objetivos de filantropia e de solidariedade do Programa; 

c) A promoção, divulgação e comunicação do Programa; 

d) A sustentabilidade financeira do Programa; 

e) A angariação de fundos para comparticipar na execução do Programa no Município; 

f) A articulação e interação com a rede das Farmácias Portuguesas; 

g) A gestão organizativa e administrativa do Programa; 

h) O controlo e avaliação da execução operacional do Programa; 

i) A avaliação do impacto do Programa; 

j) A definição da metodologia de referenciação de pessoas em situação de carência 

económica, público-alvo do Programa. 

 

 



  

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Compromissos da SEGUNDA CONTRAENTE 

No âmbito da implementação do presente protocolo a SEGUNDA CONTRAENTE 

compromete-se a assegurar: 

a) A colaboração na implementação de estratégias de mobilização da sociedade civil 

para os objetivos de filantropia e de solidariedade subjacentes ao Programa; 

b) A colaboração na promoção, divulgação e comunicação do Programa; 

c) Um contributo financeiro para implementação do Programa, nos termos do Anexo ao 

presente Protocolo; 

d) A referenciação dos beneficiários do Programa; 

e) A atualização da informação acerca dos beneficiários do Programa; 

f) A colaboração na avaliação da execução operacional do Programa. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

Acompanhamento 

A preparação e a execução operacional do Programa, no âmbito da implementação do 

presente Protocolo, ficarão a cargo de uma equipa composta por 4 (quatro) elementos, 

sendo 2 (dois) designados pela DIGNITUDE e 2 (dois) designados pelo MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

Avaliação 

As CONTRAENTES farão uma avaliação da implementação do presente Protocolo, a qual será 

divulgada nos termos e pelos meios que forem acordados pelas mesmas. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

Resolução 

O incumprimento das obrigações previstas no presente Protocolo confere à CONTRAENTE 

não faltosa a faculdade de proceder à sua resolução com efeitos imediatos, mediante 

comunicação escrita remetida à contraparte com indicação sucinta dos motivos da 

resolução. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Revogação 

O presente Protocolo pode ser revogado em qualquer momento, por acordo expresso das 

partes, reduzido a escrito. 



  

 

CLÁUSULA OITAVA 

Interpretação e Lacunas 

A interpretação das disposições do presente Protocolo e eventuais lacunas serão 

esclarecidas e reguladas de comum acordo pelas CONTRAENTES, ou, não sendo logrado esse 

consenso, considerando a solução mais favorável à prossecução dos fins e objetivos 

assumidos. 

 
CLÁUSULA NONA 

Anexo 

O Anexo ao presente Protocolo faz parte integrante do mesmo, partilhando inclusivamente 

da sua força jurídica, define pormenorizadamente os termos e modalidades acordadas entre 

as CONTRAENTES, mais concretamente sobre a referenciação dos beneficiários do Programa 

abem: Rede Solidária do Medicamento, bem como os respetivos contributos financeiros. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

Vigência 

O presente Protocolo produz efeitos a partir de novembro de 2020 e vigora até esgotar o 

valor total definido para o mesmo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Aceitação 

As CONTRAENTES aceitam para si, os termos e forma expressos, comprometendo-se a 

cumprir integralmente as respetivas condições e cláusulas. 

 

Celebrado em duplicado, em Loures, aos ____ de janeiro de 2021, destinando-se cada um 

dos exemplares do protocolo a cada uma das CONTRAENTES. ---------------------------------------   

 
PRIMEIRA CONTRAENTE 

 

___________________________________________________ 
(Maria João Fortes Toscano) 

 

SEGUNDA CONTRAENTE 

 

___________________________________________________ 
(Bernardino José Torrão Soares) 



  

 

ANEXO 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO E ÂMBITO 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente Anexo estabelece as regras de referenciação e reconhecimento dos beneficiários 

do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento ao abrigo do Protocolo de Emergência 

abem: COVID-19 celebrado entre a Associação Dignitude e o Município de Loures, o âmbito 

material e a forma de atribuição dos benefícios facultados aos munícipes beneficiários e de 

responsabilidade das CONTRAENTES pelo financiamento desses benefícios. 

 

CAPÍTULO II 

DOS BENEFICIÁRIOS 

 
Artigo 2.º 

Conceito de beneficiário 

Para efeitos deste Anexo, consideram-se beneficiários todos os munícipes que se encontram 

numa situação fragilizada pela pandemia COVID-19, identificados pelo Município de Loures 

(entidade referenciadora). 

 

Artigo 3.º 

Identificação do beneficiário 

Os beneficiários integrados no Programa abem: Rede Solidária do Medicamento serão 

portadores do cartão abem: personalizado, conforme modelo adotado. 

 

Artigo 4.º 

Plataforma Dignitude 

1. A Plataforma Dignitude, plataforma informática desenvolvida pela Associação Dignitude, 

permite a autonomia e empoderamento das entidades referenciadoras, sendo promotora 

da transparência e fluidez do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento. 

2. O Município terá acesso à respetiva Área Privada da Plataforma Dignitude, com acesso 

autónomo à gestão dos seus beneficiários.  

 

 



  

 

Artigo 5.º 

Registo do beneficiário na Plataforma Dignitude 

1. Os beneficiários serão registados na Plataforma Dignitude, sendo a qualidade de 

beneficiário validada exclusivamente por meios eletrónicos, através do cartão abem:.  

2. Serão transmitidos à Associação Dignitude via Plataforma os seguintes dados: 

a) Nome completo; 

b) Ano de nascimento; 

c) Género; 

d) Morada (freguesia, concelho, distrito); 

e) BI/CC (na sua ausência o NIF ou o NISS); 

3. O número de beneficiário abem: é gerado automaticamente pela Plataforma Dignitude 

e visível ao MUNICÍPIO na sua Área Reservada na Plataforma Dignitude. 

4. O MUNICÍPIO é responsável pela inserção dos beneficiários na Plataforma Dignitude. 

5. Após inserção na Plataforma Dignitude, os beneficiários serão ativados no Programa 

abem: Rede Solidária do Medicamento. 

6. Na execução do Protocolo e deste seu Anexo, a Associação Dignitude e o Município de 

Loures obrigam-se a cumprir e a observar estritamente a lei aplicável à proteção e 

tratamento de dados pessoais.   

 

Artigo 6.º 

Consentimento Informado 

O MUNICÍPIO compromete-se a recolher, até ao momento da entrega do cartão abem:, o 

formulário de autorização de cedência de dados pessoais – Formulário de Consentimento 

Informado – devidamente assinado por todos os elementos do agregado familiar, 

carregando posteriormente o documento na Plataforma. 

 

CAPÍTULO III 

DOS BENEFÍCIOS 

 

Artigo 7.º 

Âmbito material 

1. Os benefícios concedidos ao abrigo do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento 

abrangem exclusivamente os medicamentos, quando prescritos em receita médica e 

comparticipados pelo SNS. 



  

 

2. É conferido ao beneficiário abem: o direito a um apoio adicional ao atribuído pelo SNS, 

que pode ir até ao máximo de 100% do PVP dos medicamentos prescritos, ou 100% do 5.º 

preço mais baixo (PVP5), quando aplicável. 

 
Artigo 8.º 

Livre escolha da farmácia 

Os beneficiários têm direito de escolher livremente a farmácia onde pretendem adquirir os 

medicamentos abrangidos pela comparticipação do Programa abem: Rede Solidária do 

Medicamento. 

 
Artigo 9.º 

Condições de dispensa 

A comparticipação pelo Programa abem: Rede Solidária do Medicamento apenas será 

efetuada quando estejam reunidas as seguintes condições: 

a) Receituário emitido em nome do beneficiário devidamente validado pelo prescritor; 

b) Receituário válido para efeitos da comparticipação pelo SNS; 

c) Apresentação do cartão abem. 

 
Artigo 10.º 

Validação de beneficiário 

No ato da dispensa, a farmácia deve verificar se o nome inscrito na receita coincide com o 

do cartão do beneficiário abem:. 

 
Artigo 11.º 

Comparticipação do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento 

1. Os portadores de receitas médicas nas condições previstas no presente Anexo têm 

direito aos medicamentos com o mesmo CNPEM, sem custos, desde que optem pelo 

medicamento com PVP igual ou inferir ao PVP5. 

2. Quando prescritos medicamentos sem Grupo Homogéneo, os beneficiários não 

suportarão qualquer encargo. 

 
CAPÍTULO IV 

DO FINANCIAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO ABEM: 

 
Artigo 12.º 

Contributo financeiro 

1. O MUNICÍPIO compromete-se a financiar a comparticipação solidária abem: dos 

beneficiários identificados e registados pelo mesmo, através da atribuição à Dignitude do 



  

 

montante correspondente a 50% dos valores faturados pelas farmácias, mediante 

apresentação dos respetivos comprovativos – Relação Resumo Global, sendo o montante 

mensal estimado para esta operação de 3.000,00€, não devendo exceder o valor total de 

27.000,00€ durante o período de vigência do Protocolo. 

2. Os restantes 50% ficarão a cargo do Fundo Solidário abem:. 

 

Artigo 13.º 

Transferência do contributo financeiro 

1. A Dignitude remeterá, até ao dia 20 de cada mês, uma Relação Resumo Global com 

informação sobre os montantes faturados pelas farmácias, no âmbito do presente 

Protocolo, cujas comparticipações foram em benefício dos beneficiários abem: identificados 

pelo MUNICÍPIO. 

2. O MUNICÍPIO compromete-se a liquidar à Dignitude, 50% do montante indicado na 

Relação Resumo Global até ao dia 10 do mês subsequente ao da sua receção, transferindo 

o contributo financeiro, para o IBAN PT50.0036.0000.99105930085.59 da DIGNITUDE, 

Fundo Emergência abem: COVID-19. 

3. A DIGNITUDE compromete-se a devolver ao Município o respetivo Recibo de Doação, 

que corresponderá ao valor do contributo financeiro liquidado. 

 

Artigo 14.º 

Avaliação 

1. Após 60 dias do início do presente protocolo, as CONTRAENTES farão uma avaliação da 

implementação do presente Anexo de Protocolo de Emergência Social; 

2. Da avaliação poderá resultar uma revisão do teor do presente Anexo. 

 

 

Celebrado em duplicado, em __________, aos ___ de janeiro de 2021, destinando-se cada 

um dos exemplares do protocolo a cada uma das CONTRAENTES. ----------------------------------   

 
 

 
PRIMEIRA CONTRAENTE                                            SEGUNDA CONTRAENTE 

 

     _______________________________           ___________________________________ 
   (Maria João Fortes Toscano)                                 (Bernardino José Torrão Soares) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 47/2021 

 

ACORDO DE PARCERIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 2021 



 

1 

 

 

 

ACORDO DE PARCERIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOSACORDO DE PARCERIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOSACORDO DE PARCERIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOSACORDO DE PARCERIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS    

2021202120212021    

Considerando que: 

1. No âmbito da operacionalização e da implementação de medidas para prevenção e 

controlo da infeção/doença pelo COVID-19, previstas no plano de contingência nacional, 

importa, neste momento, apoiar o esforço nacional de combate à pandemia, numa lógica 

de proteção e mitigação da doença, nomeadamente aliviando o afluxo de potenciais 

suspeitos portadores aos Centros Hospitalares e Centros de Saúde Locais;  

 

2. O Grupo Unilabs Portugal é um grupo pan-europeu de prestação de serviços 

complementares do diagnóstico, estando presente em vários países e com mais de 10.000 

colaboradores, líder de mercado na área dos meios complementares de diagnóstico em 

Portugal, e tendo experiência e capacidade de realizar, em articulação com Primeira 

Outorgante, testes de rastreio para CoVid-19 fora de meio hospitalar, em condições de 

conforto e segurança coletiva;  

 

3. O presente acordo tem em consideração a atual emergência de saúde pública de âmbito 

internacional relativo à infeção por SARS – Cov2, e que as Partes entendem que a sua 

execução apenas poderá ocorrer desde que não ponha em causa, em qualquer momento, 

as necessidades de saúde publica do país e dos portugueses na utilização desta tipologia 

de testes de deteção e rastreio;  
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4. A Câmara Municipal de Loures dispõe de um espaço que reúne condições para a instalação 

de um centro de rastreio CoVid-19; 

 

5. Atendendo ao interesse público comum pela implementação do aludido centro de 

rastreio, estabelece-se como contrapartida a não onerosidade de taxa pela ocupação do 

espaço público, nos termos previstos pelo Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto e do 

Regulamento Municipal de Taxas; 

 

6. As entidades envolvidas reconhecem a convergência dos seus interesses quanto à 

necessidade de realização do teste SARS-COV2, segundo elevados padrões de qualidade e 

segurança na sua execução. 

 

É celebrado e reciprocamente aceite, livremente, de boa-fé, e em representação da vontade 

expressa pelas Partes, o presente Acordo de Parceria e Prestação de Serviços Médicos que se 

regerá pelo disposto no clausulado subsequente:  

    

EEEEntre:ntre:ntre:ntre:      

    

MUNICMUNICMUNICMUNICÍÍÍÍPPPPIOIOIOIO    DE LOURESDE LOURESDE LOURESDE LOURES, pessoa coletiva n.º 501 294 996, com sede na Praça da Liberdade, 

2674-501, Loures, representado por Bernardino José Soares, Presidente da Câmara Municipal, 

com poderes para este ato, doravante designado por Município ou Primeiro Outorgante; ----- 

e  

  

MEDICINA LABORATORIALMEDICINA LABORATORIALMEDICINA LABORATORIALMEDICINA LABORATORIAL    DR CARLOS DA SILVA TORRES, S.ADR CARLOS DA SILVA TORRES, S.ADR CARLOS DA SILVA TORRES, S.ADR CARLOS DA SILVA TORRES, S.A,,,, pessoa coletiva n.º 500 753 296, 

com sede na Rua do Campo Alegre, 231 5º piso, 4150-172 Porto, aqui representada por Luís 

Filipe Valenzuela Tavares Menezes Lopes e Maria do Carmo Cantista de Castro Tavares, ambos 

na qualidade de Administradores, com poderes para o ato, doravante designada por UNILABS 

ou Segunda Outorgante. 
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CLÁUSULA PRIMEIRACLÁUSULA PRIMEIRACLÁUSULA PRIMEIRACLÁUSULA PRIMEIRA    

(OBJETO)(OBJETO)(OBJETO)(OBJETO)    

O presente Acordo tem por objeto a definição dos termos de colaboração entre os 

Outorgantes para a instalação de um centro móvel de rastreio do novo coronavírus, SARS-

CoV-2, na modalidade Drive-Thru, no espaço cedido para o efeito, melhor identificado no 

Anexo I. 

   

CLÁUSULA SEGUNDACLÁUSULA SEGUNDACLÁUSULA SEGUNDACLÁUSULA SEGUNDA    

(OBRIGAÇÕES DOS OUTORGANTES)(OBRIGAÇÕES DOS OUTORGANTES)(OBRIGAÇÕES DOS OUTORGANTES)(OBRIGAÇÕES DOS OUTORGANTES)    

1. Para a prossecução do objeto do presente Acordo o Município compromete-se a assegurar 

a vedação do espaço cedido, bem como a obter eventual licença de ocupação de espaço 

público, se aplicável, por forma a serem criadas condições de segurança no mesmo; 

 

2. No espaço cedido são garantidas as instalações sanitárias e de eletricidade para 

colaboradores da Segunda Outorgante; 

 

3. A Segunda Outorgante deverá assumir todos os custos relacionados com a instalação e 

manutenção do centro de rastreio, durante o tempo que vigorar este acordo; 

 

4. Compete à Segunda Outorgante proceder à colheita e rastreio de casos suspeitos do novo 

coronavírus – CoVid-19 - a pedido e em articulação com a Administração Regional de 

Saúde, assim como, com vários sub-sistemas de saúde; 

 

5. A gestão das marcações é competência da Segunda Outorgante; 
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6. Ao abrigo desta parceria, a Segunda Outorgante obriga-se ainda, como contrapartida, à 

realização de testes para os trabalhadores da Câmara Municipal de Loures, SIMAR, Juntas 

de Freguesia do Concelho, Empresas Municipais, com as seguintes condições particulares:  

a) Teste de deteção de vírus SARS-CoV-2 por técnica PCR-RT: 65 (sessenta e cinco) Euros; 

b) Teste rápido de deteção antigénio SARS-CoV-2: 15(quinze) Euros;  

c) Teste serológico de deteção de anticorpos SARS-CoV-2: 15 (quinze) Euros (cada 

determinação); 

 

7. No âmbito desta parceria terão ainda acesso à realização de testes, nas condições referidas 

neste acordo e desde que o solicitem, outras entidades a desenvolver atividade no concelho, 

nomeadamente: Associações de Bombeiros Voluntários, Forças de Segurança Pública, 

Estruturas de Proteção Civil, Estabelecimentos de Saúde e Estabelecimentos de Ensino; 

 

8. A Unilabs poderá ainda disponibilizar equipas dedicadas que se poderão deslocar às 

instituições municipais para a realização das colheitas das amostras biológicas, caso o 

número de pessoas assim o justifique;  

 

9. Os pedidos de agendamento para a realização de testes para colaboradores do Município 

poderão ser realizados através dos seguintes canais de agendamento disponíveis:  

a) Linha de apoio telefónica: 220 125 002; 

b) Endereço de e-mail dedicado: apoio.covid19@unilabs.pt.  

    

CCCCLÁUSULA TERCEIRALÁUSULA TERCEIRALÁUSULA TERCEIRALÁUSULA TERCEIRA    

(VIGÊNCIA)(VIGÊNCIA)(VIGÊNCIA)(VIGÊNCIA)    

O presente Acordo produz efeitos a partir da data da sua assinatura, sendo válido durante 3 

(três) meses, podendo ser renovado por iguais períodos até à declaração do fim da pandemia 

por parte da Autoridade Regional de Saúde, caso as partes não se oponham, com pré-aviso 

escrito de 30 dias.  
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CLÁUSULA QUCLÁUSULA QUCLÁUSULA QUCLÁUSULA QUAAAARTARTARTARTA    

((((CONFIDENCIALIDADECONFIDENCIALIDADECONFIDENCIALIDADECONFIDENCIALIDADE))))    

    

1. A Segunda Outorgante, no âmbito da execução dos testes abrangidos pelo presente acordo, 

obriga-se a guardar sigilo sobre toda a informação a que tenha acesso, clínica ou não clínica, 

de forma direta ou indireta, no âmbito ou por força da prestação de serviço de rastreio, bem 

como obriga-se a não divulgar ou transmitir qualquer informação sem prévia autorização 

escrita do seu titular; 

  

2. As Partes obrigam-se, na execução do presente contrato, a cumprir o disposto no 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, 

relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais; 

 

3. A informação dos resultados sempre será transmitida aos utentes que realizam os testes, 

porquanto são titulares da informação. 

 

CLÁUSULA QUINTACLÁUSULA QUINTACLÁUSULA QUINTACLÁUSULA QUINTA    

(LEI APLICÁVEL E RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS)(LEI APLICÁVEL E RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS)(LEI APLICÁVEL E RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS)(LEI APLICÁVEL E RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS)    

1. O presente Acordo rege-se pela lei portuguesa; 

 

2. No caso de litígio quanto à validade, interpretação ou aplicação do presente Acordo, as Partes 

diligenciarão, por todos os meios de diálogo e modos de composição de interesses, de forma 

a obter uma solução concertada para a questão; 

 

3. Sempre que não seja possível a obtenção de uma solução amigável, as partes elegem o 

Tribunal da Comarca do Porto como foro competente, com expressa renuncia a qualquer 

outro. 
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Celebrado em duplicado, no Porto, no dia 22 de janeiro de 2021, destinando-se um exemplar 

a cada uma das Outorgantes, ambas com valor de original. 

    

    

O PRIMEIROO PRIMEIROO PRIMEIROO PRIMEIRO    OUTORGANTEOUTORGANTEOUTORGANTEOUTORGANTE    

Bernardino José Soares 

    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

AAAA    SEGUNDA OUTORGANTESEGUNDA OUTORGANTESEGUNDA OUTORGANTESEGUNDA OUTORGANTE    

    

Luís Filipe Valenzuela Tavares Menezes Lopes 

    

________________________________________________________________________________________________________________________    

Maria do Carmo Cantista de Castro Tavares 

    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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e doença COVID-19 
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 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Decreto do Presidente da República n.º 6-B/2021

de 13 de janeiro

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

A situação de calamidade pública provocada pela pandemia COVID -19 tem -se acentuado, 
muito seriamente, nos últimos dias, segundo os peritos, em consequência de um alargamento de 
contactos durante os períodos de Natal e Ano Novo.

Para além do alarmante aumento dos números de infetados, internados e falecidos, temos 
também uma situação de agravamento de outras patologias típicas do período de inverno, em 
particular com a onda de frio que temos sofrido.

Indicam os peritos que há uma correlação direta entre as medidas restritivas do estado de 
emergência e a redução do número de novos casos, seguida da redução de internamentos e de 
mortes.

Em complemento, realizando -se durante o período desta renovação do estado de emergência 
as eleições para o Presidente da República, prevê -se, por um lado, que os idosos residentes em 
estruturas residenciais possam beneficiar do regime do confinamento obrigatório, podendo votar 
no próprio lar, bem como, por outro, para a generalidade dos eleitores, a livre deslocação para o 
exercício do direito de voto, antecipado no dia 17 e normal no dia 24.

Nestes termos, impõe -se renovar desde já o estado de emergência, para permitir ao Governo 
tomar as medidas adequadas para combater esta fase da pandemia e fazer face à interação com 
o período eleitoral.

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 Go-
verno e obtida a necessária autorização da Assembleia da República, através da Resolução da 
Assembleia da República n.º 1-B/2021, de 13 de janeiro, o seguinte:

1.º

É modificada a declaração do estado de emergência, aprovada pelo Decreto do Presidente da 
República n.º 6 -A/2021, de 6 de janeiro, e renovada por 15 dias, 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

1) A modificação do estado de emergência, aprovada pelo Decreto do Presidente da República 
n.º 6 -A/2021, de 6 de janeiro, inicia -se às 00h00 do dia 14 de janeiro de 2021 e termina na data 
prevista neste decreto.

2) A renovação do estado de emergência tem a duração de 15 dias, iniciando -se às 00h00 
do dia 16 de janeiro de 2021 e cessando às 23h59 do dia 30 de janeiro de 2021, sem prejuízo de 
eventuais renovações, nos termos da lei.
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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 das alíneas c) e d);

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. Para efeitos do exercício do direito de voto nas eleições para o Presidente da 
República, os idosos acolhidos em estruturas residenciais devem ser considerados em confina-
mento obrigatório;

c) As restrições referidas supra na alínea a) devem prever as regras indispensáveis para a ob-
tenção de cuidados de saúde, para apoio a terceiros, nomeadamente idosos, incluindo os acolhidos 
em estruturas residenciais, para a deslocação e frequência de estabelecimentos de ensino, para a 
deslocação para os locais de trabalho quando indispensável, 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 desacompanhada, se mantém;

d) Para além das exceções previstas na alínea anterior, deve ser prevista a possibilidade de 
livre deslocação para o exercício do direito de voto nas eleições para o Presidente da República.

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;

d) Podem ser adotadas medidas de controlo de preços e combate à especulação ou ao açam-
barcamento de determinados produtos ou materiais;

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.
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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 labo-
rais 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.

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 SARS -CoV -2, designa-
damente 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 es-
paços 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) Circulação internacional: podem ser estabelecidos pelas autoridades públicas competentes, 
em articulação com as autoridades europeias e em estrito respeito pelos Tratados da União Euro-
peia, controlos fronteiriços de pessoas e bens, incluindo controlos sanitários e fitossanitários em 
portos e aeroportos, com a finalidade de impedir a entrada em território nacional ou de condicionar 
essa entrada à observância das condições necessárias a evitar o risco de propagação da epidemia 
ou de sobrecarga dos recursos afetos ao seu combate, designadamente impondo a realização de 
teste de diagnóstico de SARS -CoV -2 ou o confinamento compulsivo de pessoas em local definido 
pelas autoridades competentes.

6) 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 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 SARS-
-CoV -2, por estudantes de medicina ou enfermagem, bem como pelos profissionais referidos na 
alínea a) do n.º 3 e no artigo 5.º

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.

6.º

1) Os efeitos da presente declaração não afetam, em caso algum, os direitos à vida, à inte-
gridade pessoal, à identidade pessoal, à capacidade civil e à cidadania, à não retroatividade da lei 
criminal, à defesa dos arguidos e à liberdade de consciência e religião.
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2) Os efeitos da presente declaração não afetam igualmente, em caso algum, as liberdades 
de expressão e de informação, nem de atividade dos partidos políticos ou dos candidatos a cargos 
políticos eletivos.

3) Em caso algum pode ser posto em causa o princípio do Estado unitário ou a continuidade 
territorial do Estado.

4) Nos termos da lei, a Procuradoria -Geral da República e a Provedoria de Justiça mantêm -se 
em sessão permanente.

7.º

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.

8.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.

9.º

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

Assinado em 13 de janeiro de 2021.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 13 de janeiro de 2021.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

113884798 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 3-A/2021

de 14 de janeiro

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

O Decreto do Presidente da República n.º 51 -U/2020, de 6 de novembro, declarou o estado 
de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, tendo o 
mesmo vindo a ser renovado sucessivas vezes, a última das quais pelo Decreto do Presidente da 
República n.º 6 -B/2021, de 13 de janeiro.

De forma a responder ao aumento do número de novos casos de contágio da doença COVID -19, 
torna -se necessária a adoção de medidas restritivas adicionais com vista a procurar inverter o 
crescimento acelerado da pandemia e a salvar vidas, assegurando, no entanto, que as cadeias de 
abastecimento fundamentais de bens e serviços essenciais se mantêm.

Em face do exposto, o presente decreto procede à execução do estado de emergência até 
ao dia 30 de janeiro, de forma adequada e de modo estritamente necessário, a qual pressupõe 
a adoção de medidas com o intuito de conter a transmissão do vírus e diminuir a expansão da 
pandemia da doença COVID -19.

Deste modo, recuperando soluções já adotadas durante os meses de março e abril de 2020, 
as quais — em conjugação com a adoção clara de comportamentos consonantes de todos os 
cidadãos — obtiveram resultados positivos, o Governo vem, pelo presente, adotar medidas que 
são essenciais, adequadas e necessárias para, proporcionalmente, restringir determinados direitos 
para salvar o bem maior que é a saúde pública e a vida de todos os portugueses.

Em primeiro lugar, na medida em que se realiza a eleição do Presidente da República durante 
o período em que vigora este decreto, estabelecem -se medidas que permitem a realização da cam-
panha eleitoral e os atos associados aos dias das eleições, seja no dia da votação seja nos dias de 
votação antecipada em mobilidade, de forma a assegurar o livre exercício do direito de voto.

Em segundo lugar, entende -se que os contactos entre as pessoas, bem como as suas deslo-
cações — que constituem forte veículo de contágio e de propagação do vírus — se devem circuns-
crever ao mínimo indispensável, pelo que as pessoas devem permanecer no respetivo domicílio.

Por idênticos motivos, estabelece -se que a adoção do regime de teletrabalho é obrigatória, 
independentemente do vínculo laboral, da modalidade ou da natureza da relação jurídica, sempre 
que as funções em causa o permitam, sem necessidade de acordo das partes.

Acresce ao exposto que o regular funcionamento do comércio implica, frequentemente, um 
contacto próximo entre pessoas e potencia a movimentação e circulação destas, situação esta que 
se pretende mitigar. Por este motivo, torna -se imperioso estabelecer regras aplicáveis ao funciona-
mento ou suspensão de determinados tipos de instalações, estabelecimentos e atividades, incluindo, 
quanto àqueles que, pela sua essencialidade, devam permanecer em funcionamento.

Com o mesmo propósito, determina -se que os estabelecimentos de restauração e similares 
passam a funcionar exclusivamente para efeitos de atividade de confeção destinada ao consumo 
fora do estabelecimento, seja através de entrega ao domicílio, diretamente ou através de interme-
diário, ou para disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta do estabelecimento ou 
ao postigo (take -away). Considerando a implementação destas medidas — designadamente no que 
concerne à matéria da entrega ao domicílio — são, concomitantemente, fixados limites às taxas e 
comissões que podem ser cobradas pelas plataformas intermediárias neste setor.

Os estabelecimentos escolares, creches, universidades e politécnicos permanecem em funcio-
namento em regime presencial, tendo em conta o impacto de um novo encerramento das atividades 
educativas nas aprendizagens e no futuro das crianças e jovens.

No que concerne aos serviços públicos, determina -se que os mesmos mantêm o seu funcio-
namento, estando o seu acesso condicionado ao agendamento prévio. Paralelamente, é mantida 
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e reforçada a prestação daqueles serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto 
com os cidadãos e as empresas.

No que respeita à atividade física e desportiva, passam apenas a ser permitidos os desportos 
individuais ao ar livre, bem como as outras atividades previstas no decreto.

Por fim, de forma a limitar a aglomeração de pessoas com vista à prevenção da transmissão 
da doença COVID -19, é proibida a realização de celebrações e outros eventos, à exceção de 
cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias, e de eventos no âmbito da campanha 
eleitoral e da eleição do Presidente da República.

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

O presente decreto regulamenta a modificação e prorrogação do estado de emergência efe-
tuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 6 -B/2021, de 13 de janeiro.

Artigo 2.º

Aplicação territorial

O presente decreto é aplicável a todo o território continental.

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, em estrutura residen-
cial ou em outras respostas dedicadas a pessoas idosas, 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;
c) Os cidadãos residentes em estruturas residenciais para idosos e em outras respostas 

dedicadas a pessoas idosas, para efeitos do exercício do direito de voto na eleição do Presidente 
da República.

2 — Os cidadãos referidos na alínea c) do número anterior podem excecionalmente deslocar-
-se para efeitos de exercício do direito de voto na eleição do Presidente da República, devendo 
recorrer, preferencialmente, à modalidade de voto antecipado em mobilidade.



N.º 9 14 de janeiro de 2021 Pág. 13-(7)

Diário da República, 1.ª série

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

4 — 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 31.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 
teletrabalho nos termos do presente decreto, 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 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;

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) A frequência por menores de estabelecimentos escolares, creches e a deslocação dos seus 
acompanhantes, bem como as deslocações de estudantes para instituições de ensino superior ou 
outros estabelecimentos escolares;

h) A frequência de formação e realização de provas e exames, bem como a realização de 
inspeções;

i) A frequência de estabelecimentos no âmbito de respostas sociais na área das deficiências;
j) A atividade física e desportiva ao ar livre, nos termos do artigo 34.º;
k) A participação em cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias, nos termos 

do artigo 35.º;
l) 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;

m) 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;

n) A participação em ações de voluntariado social;
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o) 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, bem como para atividades realizadas nos centros de dia;

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

q) 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;

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

s) A participação, em qualquer qualidade, no âmbito da campanha eleitoral ou da eleição do 
Presidente da República, nos termos do Decreto -Lei n.º 319 -A/76, de 3 de maio, na sua redação 
atual, designadamente para efeitos do exercício do direito de voto;

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

u) O exercício da liberdade de imprensa;
v) As deslocações necessárias à entrada e à saída do território continental, incluindo as 

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

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

3 — Exceto para os efeitos previstos na alínea l) 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 este seja compatível com a atividade 
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 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 31.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 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 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 este-
jam 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 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).



N.º 9 14 de janeiro de 2021 Pág. 13-(10)

Diário da República, 1.ª série

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 
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.
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Artigo 10.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.

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 11.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 
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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 12.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 13.º

Tratamento de dados pessoais

1 — No âmbito das operações previstas nos artigos 11.º e 12.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 11.º;
d) Quaisquer elementos das Forças Armadas que tenham sido mobilizados para o reforço da 

capacidade de rastreio nos termos do artigo 12.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 14.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 19.º
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Artigo 15.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 ao presente decreto e do qual faz parte integrante, sem prejuízo 
do disposto no artigo 19.º

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), estando nestes casos interdito o acesso ao interior do 
estabelecimento pelo público.

Artigo 16.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 17.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;
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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, 
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 18.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 20.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 19.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 
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 20.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;

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;
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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 21.º

Restauração e similares

1 — Os estabelecimentos de restauração e similares, independentemente da área de venda 
ou prestação de serviços, funcionam exclusivamente para efeitos de atividade de confeção desti-
nada 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 — 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 22.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.

Artigo 23.º

Venda e consumo de bebidas alcoólicas

1 — É proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou em postos de abas-
tecimento de combustíveis e, a partir das 20:00 h, nos estabelecimentos de comércio a retalho, 
incluindo supermercados e hipermercados.
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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.

3 — É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público 
e vias públicas.

Artigo 24.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 25.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 26.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 — 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 entrada 
em vigor do presente decreto.
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Artigo 27.º

Serviços de comunicações eletrónicas

1 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público devem dar prioridade à continuidade da prestação dos serviços 
críticos.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, consideram -se críticos os seguintes serviços:

a) De voz e de mensagens curtas (SMS) suportados em redes fixas e móveis;
b) O acesso ininterrupto aos serviços de emergência, incluindo a informação sobre a localização 

da pessoa que efetua a chamada, e a transmissão ininterrupta dos avisos à população;
c) De dados suportados em redes fixas e móveis em condições que assegurem o acesso ao 

conjunto de serviços, os quais são definidos por despacho do membro do Governo responsável 
pela área das comunicações;

d) De distribuição de sinais de televisão linear e televisão digital terrestre.

3 — Na prestação dos serviços críticos as empresas que oferecem redes de comunicações 
públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem dar prevalên-
cia, nos termos previstos no presente decreto, aos seguintes clientes, que são considerados 
prioritários:

a) Os serviços e organismos do Ministério da Saúde e as entidades prestadoras de cuidados 
de saúde integradas na rede do SNS;

b) As entidades responsáveis pela gestão, exploração e manutenção do Sistema Integrado de 
Redes de Emergência e Segurança de Portugal, quanto ao funcionamento deste sistema;

c) O Ministério da Administração Interna, quanto ao funcionamento da Rede Nacional de 
Segurança Interna e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC);

d) O Estado -Maior -General das Forças Armadas e os Ramos das Forças Armadas, quanto ao 
funcionamento dos sistemas de informação e tecnologias de informação e comunicação necessários 
ao exercício do comando e controlo nas Forças Armadas;

e) O Gabinete Nacional de Segurança, quanto ao funcionamento do Centro Nacional de 
Cibersegurança;

f) Os Postos de Atendimento de Segurança Pública;
g) Os serviços de apoio ao funcionamento da Presidência da República, da Assembleia da 

República e do Governo;
h) Determinados serviços públicos especialmente carecidos de suporte, como, designadamente, 

a Segurança Social, o Instituto dos Registos e Notariado, I. P., no que concerne aos serviços do 
cartão de cidadão online e da chave móvel digital, o Centro de Gestão da Rede Informática do 
Governo, o Diário da República Eletrónico, a Agência para a Modernização Administrativa, I. P., a 
Autoridade Marítima Nacional e a Autoridade Aeronáutica Nacional;

i) A Entidade Reguladora para a Comunicação Social, o Banco de Portugal e as entidades 
administrativas independentes previstas no n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, 
na sua redação atual;

j) Os operadores de serviços essenciais identificados nos termos previstos na Lei n.º 46/2018, 
de 13 de agosto, que estabelece o regime jurídico da segurança do ciberespaço, quanto à prestação 
de serviços essenciais;

k) Os proprietários ou operadores de infraestruturas críticas designadas ao abrigo do disposto 
no Decreto -Lei n.º 62/2011, de 9 de maio, na sua redação atual, e na demais legislação aplicável, 
quanto à operação dessas infraestruturas críticas;

l) O Ministério da Educação, incluindo agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da 
rede pública de ensino, os estabelecimentos de ensino particulares, cooperativos e do setor social 
e solidário, e outras entidades prestadoras de serviços de ensino a distância, bem como entidades 
que disponibilizam ferramentas de formação e educativas de base em linha.
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4 — De modo a dar prioridade à continuidade dos serviços críticos, as empresas que oferecem 
redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público 
podem, quando necessário, implementar as seguintes medidas excecionais:

a) Gestão de rede e de tráfego, incluindo a reserva de capacidade na rede móvel;
b) Priorização na resolução de avarias e de perturbações nas redes e serviços de comunica-

ções eletrónicas.

5 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público ficam autorizadas a repor serviços críticos suportados em redes 
fixas através de sistemas, meios e tecnologia utilizados em redes móveis.

6 — As medidas excecionais referidas nos números anteriores devem ser executadas de 
forma proporcional e transparente, não podendo basear -se em razões de ordem comercial nem 
ser mantidas por mais tempo do que o estritamente necessário para assegurar a continuidade 
dos serviços em situação de congestionamento da rede e para ultrapassar a resolução das 
avarias.

7 — Para preservar a integridade e segurança das redes de comunicações eletrónicas, dos 
serviços prestados através delas e para prevenir os efeitos de congestionamento das redes, entre 
outros objetivos de interesse público, as empresas que oferecem redes de comunicações públicas 
ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem, sempre que estritamente 
necessário:

a) Dar prioridade ao encaminhamento de determinadas categorias de tráfego, pela ordem 
definida por despacho do membro do Governo responsável pela área das comunicações;

b) Limitar ou inibir determinadas funcionalidades, nomeadamente serviços audiovisuais não 
lineares, de que são exemplo o de videoclube, as plataformas de vídeo e a restart TV, e o acesso 
a serviços de videojogos em linha (online gaming) e a ligações ponto -a -ponto (P2P), caso tal se 
revele necessário.

8 — Além das medidas referidas no número anterior, as empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público ficam 
autorizadas a executar outras medidas de gestão de rede e de tráfego, nomeadamente de bloqueio, 
abrandamento, alteração, restrição ou degradação de conteúdos, relativamente a aplicações ou 
serviços específicos ou categorias específicas dos mesmos, que sejam estritamente necessárias 
para atingir os objetivos prosseguidos pelo presente decreto.

9 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunica-
ções eletrónicas acessíveis ao público ficam autorizadas a cursar tráfego específico de serviços 
de comunicações interpessoais, através de aplicações de mensagem instantânea ou de voz, sem 
restrições.

10 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público ficam autorizadas a reservar, de forma preventiva, capacidade ou 
recursos de rede nas redes móveis para os serviços de voz e de SMS.

11 — As medidas de gestão de rede e de tráfego previstas no presente artigo só podem 
ser adotadas para cumprir os objetivos referidos no n.º 7 e devem ser comunicadas ao Governo 
e à Autoridade Nacional de Comunicações, previamente à sua implementação, ou, quando a 
urgência da sua adoção não permita a comunicação antecipada, no prazo de 24 horas após 
a sua adoção.

12 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunica-
ções eletrónicas acessíveis ao público ficam obrigadas a manter um registo exaustivo atualizado, 
transparente e auditável, identificando entidades, datas e áreas geográficas de cada caso em que 
sejam implementadas as limitações e ocorrências previstas nos n.os 7 e 8.

13 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunica-
ções eletrónicas acessíveis ao público devem dar prioridade à resolução de avarias e perturbações 
nas redes e serviços de comunicações eletrónicas dos clientes referidos no n.º 3.
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14 — No sentido de assegurar o cumprimento integral e célere das disposições previstas no 
presente artigo pelas empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao público:

a) É dispensada a participação das forças policiais nas intervenções necessárias para asse-
gurar a reposição dos serviços críticos, para garantir a resposta a solicitações especiais de clientes 
prioritários e para a instalação de infraestruturas temporárias de aumento de capacidade ou de 
extensão de redes a locais relevantes, exceto quando os proprietários não a dispensarem;

b) Os trabalhadores ou agentes que desempenhem funções no domínio da gestão e da operação 
da segurança e integridade das redes e serviços de comunicações eletrónicas ficam autorizados, 
para assegurar intervenções necessárias à continuidade dos serviços críticos e às necessidades 
dos clientes prioritários, a circular livremente por todo o território nacional, incluindo nas zonas que 
venham a ser decretadas como de acesso restrito.

15 — Nos casos previstos na alínea b) do número anterior, as empresas que oferecem redes 
de comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem, 
no prazo de 15 dias a contar da cessação de vigência do presente decreto, comunicar às entidades 
competentes a realização de obras para a construção de infraestruturas aptas.

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.

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

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.
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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 38.º C e que realizem o teste molecular por RT -PCR para 
despiste da infeção por SARS -CoV -2, podem abandonar o aeroporto desde que disponibilizem os 
seus dados de contacto e permaneçam em isolamento e confinamento obrigatórios nos seus locais 
de destino, nos termos do artigo 3.º, até à receção do resultado do referido teste laboratorial.

Artigo 31.º

Serviços públicos

1 — Os serviços públicos prestam o atendimento presencial por marcação, sendo mantida e 
reforçada a 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 20.º

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

Atividades em contexto académico

É proibida, no âmbito académico do ensino superior, a realização de festejos, bem como de 
atividades lúdicas ou recreativas.

Artigo 34.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 artigo 20.º, 
com as necessárias adaptações.

Artigo 35.º

Eventos

1 — É proibida a realização de celebrações e de outros eventos, à exceção:

a) De cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias; e
b) De eventos no âmbito da campanha eleitoral e da eleição do Presidente da República.

2 — 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 20.º, devendo os participantes usar 
máscara ou viseira.

3 — 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.
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CAPÍTULO III

Disposições finais

Artigo 36.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 37.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 38.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.

Artigo 39.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 especia-
lizadas, 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 40.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 41.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, 14.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 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 42.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 43.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 44.º

Entrada em vigor e produção de efeitos

1 — O presente decreto entra em vigor às 00:00 h do dia 15 de janeiro de 2021.
2 — O disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º produz efeitos às 00:00 h do dia 14 de janeiro 

de 2021.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 13 de janeiro de 2021. — António Luís Santos 

da Costa.

Assinado em 14 de janeiro de 2021.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 14 de janeiro de 2021.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

ANEXO I

[a que se referem o artigo 14.º, a alínea a) do artigo 19.º e a alínea c) do n.º 1 do artigo 41.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 fechados destinados a práticas desportivas de lazer;
Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores.

2 — Atividades culturais e artísticas:

Auditórios, salvo se em contexto de eventos da campanha eleitoral no âmbito da eleição do 
Presidente da República, cinemas, teatros e salas de concertos;

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;

Bibliotecas e arquivos;
Praças, locais e instalações tauromáquicas;
Galerias de arte e salas de exposições;
Pavilhões de congressos, salas polivalentes, salas de conferências e pavilhões multiúsos, 

salvo se em contexto de eventos da campanha eleitoral no âmbito da eleição do Presidente da 
República.
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3 — Atividades educativas e formativas:

Atividades de ocupação de tempos livres;
Escolas de línguas e escolas de condução, sem prejuízo da realização de provas e exames, 

e centros de explicações.

4 — As seguintes instalações desportivas, salvo para a prática de atividade física e desportiva 
permitida nos termos do artigo 34.º e atividades desportivas escolares:

Campos de futebol, rugby e similares;
Pavilhões ou recintos fechados;
Pavilhões de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins e similares;
Campos de tiro fechados;
Courts de ténis, padel e similares fechados;
Pistas fechadas de patinagem, hóquei no gelo e similares;
Piscinas;
Ringues de boxe, artes marciais e similares;
Circuitos fechados permanentes de motas, automóveis e similares;
Velódromos fechados;
Hipódromos e pistas similares fechados;
Pavilhões polidesportivos;
Ginásios e academias;
Pistas de atletismo fechadas;
Estádios.

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 fechadas, salvo as atividades 
referidas no artigo 34.º, em contexto de treino;

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, salvo para efeitos 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);

Bares e afins;
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);
Esplanadas.

8 — Termas e spas ou estabelecimentos afins.
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ANEXO II

(a que se refere o n.º 1 do artigo 15.º)

1 — Mercearias, minimercados, supermercados e hipermercados.
2 — Frutarias, talhos, peixarias e padarias.
3 — Feiras e mercados, nos termos do artigo 17.º
4 — Produção e distribuição agroalimentar.
5 — Lotas.
6 — Restauração e bebidas para efeitos 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).

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 
residuais 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, 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.

27 — Estabelecimentos de venda e reparação de eletrodomésticos, equipamento informático 
e de comunicações.

28 — Serviços bancários, financeiros e seguros.
29 — Atividades funerárias e conexas.
30 — Serviços de manutenção e reparações ao domicílio.
31 — Serviços de segurança ou de vigilância ao domicílio.
32 — Atividades de limpeza, desinfeção, desratização e similares.
33 — Serviços de entrega ao domicílio.
34 — Máquinas de vending.
35 — Atividade por vendedores itinerantes, para disponibilização de bens de primeira neces-

sidade ou de outros bens considerados essenciais na presente conjuntura, nas localidades onde 
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essa atividade, de acordo com decisão do município tomada ao abrigo do n.º 2 do artigo 16.º, seja 
necessária para garantir o acesso a bens essenciais pela população.

36 — Atividade de aluguer de veículos de mercadorias sem condutor (rent -a -cargo).
37 — Atividade de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent -a -car).
38 — Prestação de serviços de execução ou beneficiação das Redes de Faixas de Gestão 

de Combustível.
39 — 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.
40 — Estabelecimentos de venda de produtos fitofarmacêuticos e biocidas.
41 — Estabelecimentos de venda de medicamentos veterinários.
42 — 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.

43 — Estabelecimentos educativos, de ensino e de formação profissional, creches, centros de 
atividades ocupacionais e espaços onde funcionem respostas no âmbito da escola a tempo inteiro, 
onde se incluem atividades de animação e de apoio à família, da componente de apoio à família 
e de enriquecimento curricular.

44 — Centros de inspeção técnica de veículos e centros de exame.
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 — Atividades e estabelecimentos enunciados nos números anteriores, ainda que integrados 

em centros comerciais.

113888807 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 3-B/2021

de 19 de janeiro

Sumário: Altera a regulamentação do estado de emergência decretado pelo Presidente da 
República.

Por via do Decreto do Presidente da República n.º 51 -U/2020, de 6 de novembro, foi declarado 
o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, 
tendo o mesmo vindo a ser renovado sucessivas vezes, a última das quais pelo Decreto do Presi-
dente da República n.º 6 -B/2021, de 13 de janeiro.

De forma a responder à movimentação ocorrida nos últimos dias, que embora tenha sido me-
nor não é suficiente para fazer face ao estado atual da pandemia da doença COVID -19, torna -se 
necessária a clarificação das medidas restritivas aplicadas e a adoção de medidas adicionais com 
vista a procurar inverter o crescimento acelerado da pandemia.

Assim, em primeiro lugar, proíbe -se a venda ou entrega ao postigo em qualquer estabeleci-
mento do setor não alimentar, designadamente lojas de vestuário, assim como a venda ou entrega 
ao postigo de qualquer tipo de bebida nos estabelecimentos de restauração e similares ou estabe-
lecimentos do comércio a retalho alimentar. De igual modo, proíbe -se a permanência e o consumo 
de bens à porta ou nas imediações destes estabelecimentos.

Em segundo lugar, são encerrados todos os espaços de restauração e similares integrados 
em conjuntos comerciais, ainda que em regime de take -away, ficando permitida apenas a entrega 
ao domicílio.

Por forma a limitar as deslocações e aglomeração de pessoas, é proibida a publicidade a 
campanhas de saldos, promoções ou liquidações.

Os parques e jardins passam a ser exclusivamente espaços de mera passagem, ficando ve-
dada a permanência nestes locais.

São encerradas as universidades seniores, os centros de dia e os centros de convívio para 
idosos.

De modo a reforçar a obrigatoriedade do teletrabalho passa a ser necessária a emissão de 
uma declaração pela entidade empregadora ou equiparada para todos aqueles que necessitem de 
se deslocar por não se poderem enquadrar no modo de teletrabalho.

Estabelece -se, conforme já ocorreu no passado, a proibição de circulação entre concelhos 
aos fins de semana.

Em acréscimo, determina -se ainda que todos os estabelecimentos que mantenham a sua 
atividade devem encerrar às 20:00 h aos dias úteis e às 13:00 h aos fins de semana e feriados, 
com exceção dos estabelecimentos do comércio de retalho alimentar, os quais poderão, se assim 
pretenderem, encerrar às 17:00 h.

Deste modo, o presente decreto procede à primeira alteração ao Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de 
janeiro, clarificando medidas já definidas e acrescendo novas medidas. Mantêm -se inalteradas as 
restantes medidas e regras vigentes.

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

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto procede à primeira alteração ao Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, 
que regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República.
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Artigo 2.º

Alteração ao Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro

Os artigos 4.º, 15.º, 21.º e 30.º do Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, passam a ter a 
seguinte redação:

«Artigo 4.º

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c) O desempenho de atividades profissionais ou equiparadas, quando não haja lugar ao tele-

trabalho nos termos do presente decreto e conforme atestado por declaração emitida pela entidade 
empregadora ou equiparada, ou a procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho;

d)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
g)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
h)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
j) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
k)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
n)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
o)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
p)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
q)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
r)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
s)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
u)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
v)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
w) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
x)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Artigo 15.º

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Aos estabelecimentos que pretendam manter a respetiva atividade exclusivamente para 

efeitos de entrega ao domicílio.

3 — O disposto na alínea b) do número anterior e no número seguinte não prejudicam a apli-
cação do disposto no artigo 21.º, o qual constitui norma especial.
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4 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as atividades de comércio a retalho e de 
prestação de serviços em estabelecimentos em funcionamento nos termos do disposto no n.º 1 
encerram às 20:00 h durante os dias de semana e às 13:00 h aos sábados, domingos e feriados.

5 — As atividades de comércio de retalho alimentar encerram às 20:00 h durante os dias de 
semana e às 17:00 h aos sábados, domingos e feriados.

6 — O disposto no n.º 4 não é aplicável:

a) Aos estabelecimentos onde se prestem serviços médicos ou outros serviços de saúde e 
apoio social, desde que para atendimentos urgentes, designadamente hospitais, consultórios e 
clínicas, clínicas dentárias e centros de atendimento médico -veterinário com urgência, bem como 
aos serviços de suporte integrados nestes locais;

b) Às farmácias;
c) Aos estabelecimentos educativos, de ensino e de formação profissional;
d) Aos estabelecimentos turísticos e aos estabelecimentos de alojamento local, bem como aos 

estabelecimentos que garantam alojamento estudantil;
e) Aos estabelecimentos que prestem atividades funerárias e conexas;
f) Às atividades de prestação de serviços, designadamente áreas de serviço e postos de 

abastecimento de combustíveis, que integrem autoestradas;
g) 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;

h) 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);

i) Aos estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território continental, 
após o controlo de segurança dos passageiros.

Artigo 21.º

[...]

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 modalidade de venda mediante disponibilização de refeições ou produtos 
embalados à porta do estabelecimento ou ao postigo (take -away) é proibida a venda de qualquer 
tipo de bebidas, sendo igualmente proibido o consumo de refeições ou produtos à porta do esta-
belecimento ou nas suas imediações.

3 — Nas entregas ao domicílio, diretamente ou através de intermediário, não é permitido o 
fornecimento de bebidas alcoólicas a partir das 20:00 h.

4 — 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).

5 — (Anterior n.º 2.)

Artigo 30.º

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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4 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 3.º

Aditamento ao Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro

São aditados os artigos 4.º -A, 15.º -A e 35.º -A ao Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, com 
a seguinte redação:

«Artigo 4.º -A

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, 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, sendo também permitidas as deslocações para efeitos da participação, em qualquer 
qualidade, no âmbito da campanha eleitoral ou da eleição do Presidente da República, nos termos 
do Decreto -Lei n.º 319 -A/76, de 3 de maio, na sua redação atual, designadamente para efeitos do 
exercício do direito de voto.

Artigo 15.º -A

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 35.º -A

Proibição de acesso a espaços públicos

Sem prejuízo do disposto no n.º 9 do anexo I do presente decreto, 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 4.º

Alteração aos anexos I e II do Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro

1 — O anexo I do Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, é alterado com a redação constante 
do anexo I do presente decreto e do qual faz parte integrante.

2 — O anexo II do Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, é alterado com a redação constante 
do anexo II do presente decreto e do qual faz parte integrante.
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Artigo 5.º

Comunicação à Autoridade para as Condições de Trabalho

As empresas do setor dos serviços que tenham mais de 250 trabalhadores, independentemente 
do vínculo laboral, da modalidade ou da natureza da relação jurídica, enviam à Autoridade para as 
Condições de Trabalho, no prazo de 48 horas a contar da entrada em vigor do presente decreto, 
a lista nominal daqueles que não preencham os requisitos estabelecidos no n.º 1 do artigo 5.º do 
Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, na sua redação atual.

Artigo 6.º

Norma revogatória

É revogado o n.º 2 do artigo 23.º do Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro.

Artigo 7.º

Republicação

É republicado, em anexo ao presente decreto e do qual faz parte integrante, o Decreto 
n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, na redação dada pelo presente decreto.

Artigo 8.º

Entrada em vigor

O presente decreto entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 18 de janeiro de 2021. — António Luís Santos 

da Costa.

Assinado em 19 de janeiro de 2021.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 19 de janeiro de 2021.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

ANEXO I

(a que se refere o n.º 1 do artigo 4.º)

ANEXO I

[...]

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;
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Quaisquer locais destinados a práticas desportivas de lazer;
Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores.

2 — [...]
3 — Atividades educativas e formativas:

Atividades de tempos livres, centros de estudo ou explicações, relativamente a crianças com 
idade igual ou superior a 12 anos;

Escolas de línguas e escolas de condução, sem prejuízo da realização de provas e exames;
Estabelecimentos de dança e de música, salvo as escolas do ensino artístico especializado que 

ministrem cursos de iniciação e cursos de níveis básico e secundário de música e dança, escolas 
do ensino artístico profissional de dupla certificação, bem como as escolas do ensino superior.

3 -A — Universidades seniores, centros de dia para idosos, centros de convívio para idosos 
ou estabelecimentos similares.

4 — As seguintes instalações desportivas, salvo para a prática de atividade física e desportiva 
permitida nos termos do artigo 34.º e atividades desportivas escolares:

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 as atividades referidas 
no artigo 34.º, em contexto de treino;

Provas e exibições náuticas;
Provas e exibições aeronáuticas;
Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer natureza.

6 — [...]
7 — Atividades de restauração:

Restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, nos termos dos artigos 15.º, 21.º e 23.º;
Bares e afins;
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 15.º, 21.º e 23.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 4 do artigo 21.º
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8 — [...]
9 — Parques, jardins, espaços verdes, espaços de lazer, bancos de jardim e similares, salvo 

exclusivamente enquanto zonas de passagem, sendo vedada a permanência nos mesmos.

ANEXO II

(a que se refere o n.º 2 do artigo 4.º)

ANEXO II

[...]

1 — [...]
2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]
5 — [...]
6 — Restauração, nos termos dos artigos 15.º, 21.º e 23.º
7 — [...]
8 — [...]
9 — [...]
10 — [...]
11 — [...]
12 — [...]
13 — [...]
14 — [...]
15 — [...]
16 — [...]
17 — [...]
18 — [...]
19 — [...]
20 — [...]
21 — [...]
22 — [...]
23 — [...]
24 — [...]
25 — [...]
26 — [...]
27 — [...]
28 — [...]
29 — [...]
30 — [...]
31 — [...]
32 — [...]
33 — [...]
34 — [...]
35 — [...]
36 — [...]
37 — [...]
38 — [...]
39 — [...]
40 — [...]
41 — [...]
42 — [...]
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43 — Estabelecimentos educativos, de ensino e de formação profissional, creches, centros de 
atividades ocupacionais, espaços onde funcionem respostas no âmbito da escola a tempo inteiro, 
onde se incluem atividades de animação e de apoio à família, componente de apoio à família, e 
atividades de enriquecimento curricular, bem como centros de atividades de tempos livres, centros 
de estudo e similares, nestes últimos casos, apenas para crianças menores de 12 anos.

44 — [...]
45 — [...]
46 — [...]
47 — [...]
48 — [...]
49 — [...]
50 — [...]
51 — [...]
52 — [...]

ANEXO III

(a que se refere o artigo 7.º)

Republicação do Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro

CAPÍTULO I

Objeto e âmbito de aplicação

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto regulamenta a modificação e prorrogação do estado de emergência efe-
tuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 6 -B/2021, de 13 de janeiro.

Artigo 2.º

Aplicação territorial

O presente decreto é aplicável a todo o território continental.

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, em estrutura residen-
cial ou em outras respostas dedicadas a pessoas idosas, 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;
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c) Os cidadãos residentes em estruturas residenciais para idosos e em outras respostas de-
dicadas a pessoas idosas, para efeitos do exercício do direito de voto na eleição do Presidente da 
República.

2 — Os cidadãos referidos na alínea c) do número anterior podem excecionalmente deslocar-
-se para efeitos de exercício do direito de voto na eleição do Presidente da República, devendo 
recorrer, preferencialmente, à modalidade de voto antecipado em mobilidade.

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

4 — 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 31.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 e 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) A frequência por menores de estabelecimentos escolares, creches e a deslocação dos seus 
acompanhantes, bem como as deslocações de estudantes para instituições de ensino superior ou 
outros estabelecimentos escolares;

h) A frequência de formação e realização de provas e exames, bem como a realização de 
inspeções;

i) A frequência de estabelecimentos no âmbito de respostas sociais na área das deficiências;
j) A atividade física e desportiva ao ar livre, nos termos do artigo 34.º;
k) A participação em cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias, nos termos 

do artigo 35.º;
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l) 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;

m) 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;

n) A participação em ações de voluntariado social;
o) 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, bem como para atividades realizadas nos centros de dia;

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

q) 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;

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

s) A participação, em qualquer qualidade, no âmbito da campanha eleitoral ou da eleição do 
Presidente da República, nos termos do Decreto -Lei n.º 319 -A/76, de 3 de maio, na sua redação 
atual, designadamente para efeitos do exercício do direito de voto;

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

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

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

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

3 — Exceto para os efeitos previstos na alínea l) 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 4.º -A

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, 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, sendo também permitidas as deslocações para efeitos da participação, em qualquer 
qualidade, no âmbito da campanha eleitoral ou da eleição do Presidente da República, nos termos 
do Decreto -Lei n.º 319 -A/76, de 3 de maio, na sua redação atual, designadamente para efeitos do 
exercício do direito de voto.

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 este seja compatível com a atividade 



N.º 12 19 de janeiro de 2021 Pág. 10-(12)

Diário da República, 1.ª série

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 
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 31.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 este-
jam 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 
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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).

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;
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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 
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

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.

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.
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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 11.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 12.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 13.º

Tratamento de dados pessoais

1 — No âmbito das operações previstas nos artigos 11.º e 12.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;
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c) Quaisquer profissionais que tenham sido mobilizados para o reforço da capacidade de 
rastreio nos termos do artigo 11.º;

d) Quaisquer elementos das Forças Armadas que tenham sido mobilizados para o reforço da 
capacidade de rastreio nos termos do artigo 12.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 14.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 19.º

Artigo 15.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 19.º

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.

3 — O disposto na alínea b) do número anterior e no número seguinte não prejudicam a apli-
cação do disposto no artigo 21.º, o qual constitui norma especial.

4 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as atividades de comércio a retalho e de 
prestação de serviços em estabelecimentos em funcionamento nos termos do disposto no n.º 1 
encerram às 20:00 h durante os dias de semana e às 13:00 h aos sábados, domingos e feriados.

5 — As atividades de comércio de retalho alimentar encerram às 20:00 h durante os dias de 
semana e às 17:00 h aos sábados, domingos e feriados.

6 — O disposto no n.º 4 não é aplicável:

a) Aos estabelecimentos onde se prestem serviços médicos ou outros serviços de saúde e 
apoio social, desde que para atendimentos urgentes, designadamente hospitais, consultórios e 
clínicas, clínicas dentárias e centros de atendimento médico -veterinário com urgência, bem como 
aos serviços de suporte integrados nestes locais;

b) Às farmácias;
c) Aos estabelecimentos educativos, de ensino e de formação profissional;
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d) Aos estabelecimentos turísticos e aos estabelecimentos de alojamento local, bem como aos 
estabelecimentos que garantam alojamento estudantil;

e) Aos estabelecimentos que prestem atividades funerárias e conexas;
f) Às atividades de prestação de serviços, designadamente áreas de serviço e postos de 

abastecimento de combustíveis, que integrem autoestradas;
g) 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;

h) 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);

i) Aos estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território continental, 
após o controlo de segurança dos passageiros.

Artigo 15.º -A

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 16.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 17.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;
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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 18.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 20.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 19.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 se venha a revelar essencial para assegurar o regular abastecimento de bens es-
senciais à população;
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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 20.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;

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 
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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 21.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 modalidade de venda mediante disponibilização de refeições ou produtos 
embalados à porta do estabelecimento ou ao postigo (take -away) é proibida a venda de qualquer 
tipo de bebidas, sendo igualmente proibido o consumo de refeições ou produtos à porta do esta-
belecimento ou nas suas imediações.

3 — Nas entregas ao domicílio, diretamente ou através de intermediário, não é permitido o 
fornecimento de bebidas alcoólicas a partir das 20:00 h.

4 — 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).

5 — Os estabelecimentos de restauração e similares que pretendam manter a respetiva 
atividade, total ou parcialmente, para efeitos de confeção destinada a consumo fora do estabele-
cimento 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 respetivas atividades, ainda que as mesmas não integrem o objeto dos respetivos contratos 
de trabalho.
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Artigo 22.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 23.º

Venda e consumo de bebidas alcoólicas

1 — É proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou em postos de abas-
tecimento de combustíveis e, a partir das 20:00 h, nos estabelecimentos de comércio a retalho, 
incluindo supermercados e hipermercados.

2 — (Revogado.)

3 — É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público 
e vias públicas.

Artigo 24.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 25.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 26.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.
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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) x (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.

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.
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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 27.º

Serviços de comunicações eletrónicas

1 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público devem dar prioridade à continuidade da prestação dos serviços 
críticos.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, consideram -se críticos os seguintes serviços:

a) De voz e de mensagens curtas (SMS) suportados em redes fixas e móveis;
b) O acesso ininterrupto aos serviços de emergência, incluindo a informação sobre a localização 

da pessoa que efetua a chamada, e a transmissão ininterrupta dos avisos à população;
c) De dados suportados em redes fixas e móveis em condições que assegurem o acesso ao 

conjunto de serviços, os quais são definidos por despacho do membro do Governo responsável 
pela área das comunicações;

d) De distribuição de sinais de televisão linear e televisão digital terrestre.

3 — Na prestação dos serviços críticos as empresas que oferecem redes de comunicações 
públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem dar prevalência, 
nos termos previstos no presente decreto, aos seguintes clientes, que são considerados prioritários:

a) Os serviços e organismos do Ministério da Saúde e as entidades prestadoras de cuidados 
de saúde integradas na rede do SNS;

b) As entidades responsáveis pela gestão, exploração e manutenção do Sistema Integrado de 
Redes de Emergência e Segurança de Portugal, quanto ao funcionamento deste sistema;

c) O Ministério da Administração Interna, quanto ao funcionamento da Rede Nacional de Se-
gurança Interna e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC);

d) O Estado -Maior -General das Forças Armadas e os Ramos das Forças Armadas, quanto ao 
funcionamento dos sistemas de informação e tecnologias de informação e comunicação necessários 
ao exercício do comando e controlo nas Forças Armadas;

e) O Gabinete Nacional de Segurança, quanto ao funcionamento do Centro Nacional de Ci-
bersegurança;

f) Os Postos de Atendimento de Segurança Pública;
g) Os serviços de apoio ao funcionamento da Presidência da República, da Assembleia da 

República e do Governo;
h) Determinados serviços públicos especialmente carecidos de suporte, como, designadamente, 

a Segurança Social, o Instituto dos Registos e Notariado, I. P., no que concerne aos serviços do 
cartão de cidadão online e da chave móvel digital, o Centro de Gestão da Rede Informática do 
Governo, o Diário da República Eletrónico, a Agência para a Modernização Administrativa, I. P., a 
Autoridade Marítima Nacional e a Autoridade Aeronáutica Nacional;

i) A Entidade Reguladora para a Comunicação Social, o Banco de Portugal e as entidades 
administrativas independentes previstas no n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, 
na sua redação atual;

j) Os operadores de serviços essenciais identificados nos termos previstos na Lei n.º 46/2018, 
de 13 de agosto, que estabelece o regime jurídico da segurança do ciberespaço, quanto à prestação 
de serviços essenciais;
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k) Os proprietários ou operadores de infraestruturas críticas designadas ao abrigo do disposto 
no Decreto -Lei n.º 62/2011, de 9 de maio, na sua redação atual, e na demais legislação aplicável, 
quanto à operação dessas infraestruturas críticas;

l) O Ministério da Educação, incluindo agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da 
rede pública de ensino, os estabelecimentos de ensino particulares, cooperativos e do setor social 
e solidário, e outras entidades prestadoras de serviços de ensino a distância, bem como entidades 
que disponibilizam ferramentas de formação e educativas de base em linha.

4 — De modo a dar prioridade à continuidade dos serviços críticos, as empresas que oferecem 
redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público 
podem, quando necessário, implementar as seguintes medidas excecionais:

a) Gestão de rede e de tráfego, incluindo a reserva de capacidade na rede móvel;
b) Priorização na resolução de avarias e de perturbações nas redes e serviços de comunica-

ções eletrónicas.

5 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público ficam autorizadas a repor serviços críticos suportados em redes 
fixas através de sistemas, meios e tecnologia utilizados em redes móveis.

6 — As medidas excecionais referidas nos números anteriores devem ser executadas de 
forma proporcional e transparente, não podendo basear -se em razões de ordem comercial nem 
ser mantidas por mais tempo do que o estritamente necessário para assegurar a continuidade dos 
serviços em situação de congestionamento da rede e para ultrapassar a resolução das avarias.

7 — Para preservar a integridade e segurança das redes de comunicações eletrónicas, dos 
serviços prestados através delas e para prevenir os efeitos de congestionamento das redes, entre 
outros objetivos de interesse público, as empresas que oferecem redes de comunicações públicas 
ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem, sempre que estritamente 
necessário:

a) Dar prioridade ao encaminhamento de determinadas categorias de tráfego, pela ordem 
definida por despacho do membro do Governo responsável pela área das comunicações;

b) Limitar ou inibir determinadas funcionalidades, nomeadamente serviços audiovisuais não 
lineares, de que são exemplo o de videoclube, as plataformas de vídeo e a restart TV, e o acesso 
a serviços de videojogos em linha (online gaming) e a ligações ponto -a -ponto (P2P), caso tal se 
revele necessário.

8 — Além das medidas referidas no número anterior, as empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público ficam au-
torizadas a executar outras medidas de gestão de rede e de tráfego, nomeadamente de bloqueio, 
abrandamento, alteração, restrição ou degradação de conteúdos, relativamente a aplicações ou 
serviços específicos ou categorias específicas dos mesmos, que sejam estritamente necessárias 
para atingir os objetivos prosseguidos pelo presente decreto.

9 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunica-
ções eletrónicas acessíveis ao público ficam autorizadas a cursar tráfego específico de serviços 
de comunicações interpessoais, através de aplicações de mensagem instantânea ou de voz, sem 
restrições.

10 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público ficam autorizadas a reservar, de forma preventiva, capacidade ou 
recursos de rede nas redes móveis para os serviços de voz e de SMS.

11 — As medidas de gestão de rede e de tráfego previstas no presente artigo só podem ser 
adotadas para cumprir os objetivos referidos no n.º 7 e devem ser comunicadas ao Governo e à 
Autoridade Nacional de Comunicações, previamente à sua implementação, ou, quando a urgência 
da sua adoção não permita a comunicação antecipada, no prazo de 24 horas após a sua adoção.
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12 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunica-
ções eletrónicas acessíveis ao público ficam obrigadas a manter um registo exaustivo atualizado, 
transparente e auditável, identificando entidades, datas e áreas geográficas de cada caso em que 
sejam implementadas as limitações e ocorrências previstas nos n.os 7 e 8.

13 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunica-
ções eletrónicas acessíveis ao público devem dar prioridade à resolução de avarias e perturbações 
nas redes e serviços de comunicações eletrónicas dos clientes referidos no n.º 3.

14 — No sentido de assegurar o cumprimento integral e célere das disposições previstas no 
presente artigo pelas empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao público:

a) É dispensada a participação das forças policiais nas intervenções necessárias para asse-
gurar a reposição dos serviços críticos, para garantir a resposta a solicitações especiais de clientes 
prioritários e para a instalação de infraestruturas temporárias de aumento de capacidade ou de 
extensão de redes a locais relevantes, exceto quando os proprietários não a dispensarem;

b) Os trabalhadores ou agentes que desempenhem funções no domínio da gestão e da operação 
da segurança e integridade das redes e serviços de comunicações eletrónicas ficam autorizados, 
para assegurar intervenções necessárias à continuidade dos serviços críticos e às necessidades 
dos clientes prioritários, a circular livremente por todo o território nacional, incluindo nas zonas que 
venham a ser decretadas como de acesso restrito.

15 — Nos casos previstos na alínea b) do número anterior, as empresas que oferecem redes 
de comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem, 
no prazo de 15 dias a contar da cessação de vigência do presente decreto, comunicar às entidades 
competentes a realização de obras para a construção de infraestruturas aptas.

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.

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

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 
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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 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.

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 31.º

Serviços públicos

1 — Os serviços públicos prestam o atendimento presencial por marcação, sendo mantida e 
reforçada a 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 ar-
tigo 20.º

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;
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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 33.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 34.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 20.º, com as necessárias adaptações.

Artigo 35.º

Eventos

1 — É proibida a realização de celebrações e de outros eventos, à exceção:

a) De cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias; e
b) De eventos no âmbito da campanha eleitoral e da eleição do Presidente da República.

2 — 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 20.º, devendo os participantes usar 
máscara ou viseira.
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3 — 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 35.º -A

Proibição de acesso a espaços públicos

Sem prejuízo do disposto no n.º 9 do anexo I do presente decreto, 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 finais

Artigo 36.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 37.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 38.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 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.
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Artigo 39.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.

Artigo 40.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 41.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, 5.º, 14.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 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.
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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 42.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 43.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 44.º

Entrada em vigor e produção de efeitos

1 — O presente decreto entra em vigor às 00:00 h do dia 15 de janeiro de 2021.
2 — O disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º produz efeitos às 00:00 h do dia 14 de janeiro 

de 2021.

ANEXO I

[a que se referem o artigo 14.º, a alínea a) do artigo 19.º e a alínea c) do n.º 1 do artigo 41.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.

2 — Atividades culturais e artísticas:

Auditórios, salvo se em contexto de eventos da campanha eleitoral no âmbito da eleição do 
Presidente da República, cinemas, teatros e salas de concertos;

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;

Bibliotecas e arquivos;
Praças, locais e instalações tauromáquicas;
Galerias de arte e salas de exposições;
Pavilhões de congressos, salas polivalentes, salas de conferências e pavilhões multiúsos, 

salvo se em contexto de eventos da campanha eleitoral no âmbito da eleição do Presidente da 
República.
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3 — Atividades educativas e formativas:

Atividades de tempos livres, centros de estudo ou explicações, relativamente a crianças com 
idade igual ou superior a 12 anos;

Escolas de línguas e escolas de condução, sem prejuízo da realização de provas e exames;
Estabelecimentos de dança e de música, salvo as escolas do ensino artístico especializado que 

ministrem cursos de iniciação e cursos de níveis básico e secundário de música e dança, escolas 
do ensino artístico profissional de dupla certificação, bem como as escolas do ensino superior.

3 -A — Universidades seniores, centros de dia para idosos, centros de convívio para idosos 
ou estabelecimentos similares.

4 — As seguintes instalações desportivas, salvo para a prática de atividade física e desportiva 
permitida nos termos do artigo 34.º e atividades desportivas escolares:

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 as atividades referidas 
no artigo 34.º, em contexto de treino;

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 15.º, 21.º e 23.º;
Bares e afins;
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 15.º, 21.º e 23.º, com as necessárias adaptações;

Esplanadas;
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Áreas de consumo de comidas e bebidas (food -courts) dos conjuntos comerciais, sem prejuízo 
do disposto no n.º 4 do artigo 21.º

8 — Termas e spas ou estabelecimentos afins.
9 — Parques, jardins, espaços verdes, espaços de lazer, bancos de jardim e similares, salvo 

exclusivamente enquanto zonas de passagem, sendo vedada a permanência nos mesmos.

ANEXO II

(a que se refere o n.º 1 do artigo 15.º)

1 — Mercearias, minimercados, supermercados e hipermercados.
2 — Frutarias, talhos, peixarias e padarias.
3 — Feiras e mercados, nos termos do artigo 17.º
4 — Produção e distribuição agroalimentar.
5 — Lotas.
6 — Restauração, nos termos dos artigos 15.º, 21.º e 23.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, 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.

27 — Estabelecimentos de venda e reparação de eletrodomésticos, equipamento informático 
e de comunicações.

28 — Serviços bancários, financeiros e seguros.
29 — Atividades funerárias e conexas.
30 — Serviços de manutenção e reparações ao domicílio.
31 — Serviços de segurança ou de vigilância ao domicílio.
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32 — Atividades de limpeza, desinfeção, desratização e similares.
33 — Serviços de entrega ao domicílio.
34 — Máquinas de vending.
35 — 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 16.º, seja 
necessária para garantir o acesso a bens essenciais pela população.

36 — Atividade de aluguer de veículos de mercadorias sem condutor (rent -a -cargo).
37 — Atividade de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent -a -car).
38 — Prestação de serviços de execução ou beneficiação das Redes de Faixas de Gestão 

de Combustível.
39 — 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.
40 — Estabelecimentos de venda de produtos fitofarmacêuticos e biocidas.
41 — Estabelecimentos de venda de medicamentos veterinários.
42 — 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.

43 — Estabelecimentos educativos, de ensino e de formação profissional, creches, centros de 
atividades ocupacionais, espaços onde funcionem respostas no âmbito da escola a tempo inteiro, 
onde se incluem atividades de animação e de apoio à família, componente de apoio à família, e 
atividades de enriquecimento curricular, bem como centros de atividades de tempos livres, centros 
de estudo e similares, nestes últimos casos, apenas para crianças menores de 12 anos.

44 — Centros de inspeção técnica de veículos e centros de exame.
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 — Atividades e estabelecimentos enunciados nos números anteriores, ainda que integrados 

em centros comerciais.

113900534 



N.º 15 22 de janeiro de 2021 Pág. 29-(15)

Diário da República, 1.ª série

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 3-C/2021

de 22 de janeiro

Sumário: Altera a regulamentação do estado de emergência decretado pelo Presidente da Repú-
blica.

Em face da evolução da situação epidemiológica verificada em Portugal nos últimos dias, 
torna -se necessário proceder à alteração das medidas de combate à propagação da doença 
COVID -19. Tal propósito concretiza -se, designadamente, através de uma segunda alteração ao 
Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro.

Deste modo, pelo presente Decreto procede -se, desde logo, à suspensão das atividades edu-
cativas e letivas dos estabelecimentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor 
social e solidário, de educação pré -escolar e dos ensinos básico e secundário, a partir do dia 22 de 
janeiro e, pelo menos, até ao dia 5 de fevereiro de 2021, caso se verifique a renovação do estado de 
emergência. A referida suspensão diz igualmente respeito às atividades de apoio à primeira infância, 
de creches, creches familiares e amas, às atividades de apoio social desenvolvidas em centros de 
atividades ocupacionais, centros de dia, centros de convívio, centros de atividades de tempos livres, 
bem como às universidades seniores. Bem assim, procede -se à suspensão das atividades letivas e não 
letivas presenciais nas instituições de ensino superior, sem prejuízo das épocas de avaliação em curso.

Paralelamente, e não obstante a suspensão das atividades acima mencionada, prevê -se a 
adoção das medidas que sejam necessárias para a prestação de apoios alimentares a alunos 
beneficiários dos escalões A e B da ação social escolar.

Por outro lado, à semelhança do que ocorreu em março de 2020, fica igualmente definido 
que deve proceder -se à identificação dos estabelecimentos de ensino, creches, creches familiares 
ou amas que promovam o acolhimento dos filhos ou outros dependentes a cargo dos trabalhado-
res — conforme previstos no presente Decreto —, cuja mobilização ou prontidão para o serviço 
obste a que prestem assistência aos mesmos.

São, de igual modo, encerradas todas as atividades de tempos livres, todos os estabelecimentos 
de dança e de música, bem como todas as atividades desportivas escolares.

São ainda suspensas as atividades formativas desenvolvidas em regime presencial realizadas 
por entidades formadoras de natureza pública, privada, cooperativa ou social, não obstante se 
possibilitar, excecionalmente, a sua substituição por formação no regime a distância sempre que 
estiverem reunidas condições para o efeito.

No que concerne aos serviços públicos, é determinado o encerramento das Lojas de Cidadão, 
mantendo -se, no entanto, o atendimento presencial, mediante marcação, na rede de balcões dos 
diferentes serviços, mantendo -se igualmente a prestação desses serviços através dos meios digitais 
e dos centros de contacto com os cidadãos e as empresas.

Os centros de inspeção técnica de veículos passam a poder funcionar apenas mediante 
marcação.

Por fim, os centros de exame encerram, bem como os estabelecimentos de comércio de ve-
locípedes, veículos automóveis e motociclos.

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

Artigo 1.º

Objeto

1 — O presente decreto procede à segunda alteração ao Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, 
alterado pelo Decreto n.º 3 -B/2021, de 19 de janeiro, que regulamenta o estado de emergência 
decretado pelo Presidente da República.
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2 — O presente decreto procede:

a) À restrição das deslocações autorizadas ao abrigo do dever geral de recolhimento domi-
ciliário, nos termos do artigo 4.º do Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, decorrente da sus-
pensão das atividades letivas e não letivas, bem como das demais alterações enunciadas nas 
alíneas seguintes;

b) Ao encerramento das lojas de cidadão, nos termos do artigo 31.º do Decreto n.º 3 -A/2021, 
de 14 de janeiro;

c) À suspensão das atividades letivas e não letivas e de apoio social, nos termos do artigo 31.º -A 
do Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro;

d) À suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais nas instituições de ensino 
superior, nos termos do artigo 31.º -A do Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro;

e) À identificação de respostas para acolhimento dos filhos ou outros dependentes a cargo 
dos trabalhadores de serviços essenciais, nos termos do artigo 31.º -B do Decreto n.º 3 -A/2021, 
de 14 de janeiro;

f) À suspensão de atividades formativas, nos termos do artigo 31.º -C do Decreto n.º 3 -A/2021, 
de 14 de janeiro;

g) À determinação da possibilidade do membro do Governo responsável pela administração 
interna, em articulação com as outras áreas governativas, proceder à definição de medidas especí-
ficas de controlo e fiscalização, nos termos do artigo 38.º do Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro;

h) Ao encerramento dos estabelecimentos de comércio de velocípedes, veículos automóveis 
e motociclos;

i) Ao encerramento de centros de exame;
j) À imposição do funcionamento dos centros de inspeção técnica de veículos apenas mediante 

marcação.

Artigo 2.º

Alteração ao Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro

Os artigos 4.º, 15.º, 31.º e 38.º do Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, na sua redação 
atual, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 4.º

[...]

1 — [...].
2 — [...]:

a) [...];
b) [...];
c) [...];
d) [...];
e) [...];
f) [...];
g) Deslocações para acompanhamento de menores para frequência dos estabelecimentos 

escolares, creches, creches familiares ou amas que promovam o acolhimento dos filhos ou outros 
dependentes a cargo dos trabalhadores dos serviços essenciais nos termos do artigo 31.º -B;

h) A realização de provas e exames, bem como a realização de inspeções;
i) [Revogada];
j) [...];
k) [...];
l) [...];
m) [...];
n) [...];
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o) 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;

p) [...];
q) [...];
r) [...];
s) [...];
t) [...];
u) [...];
v) [...];
w) [...];
x) [...].
3 — [...].
4 — [...].

Artigo 15.º

[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — [...].
4 — [...].
5 — [...].
6 — [...]:

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) [...];
c) [Revogada];
d) [...];
e) [...];
f) [...];
g) [...];
h) [...];
i) [...].

Artigo 31.º

[...]

1 — [Revogado].
2 — [Revogado].
3 — As lojas de cidadão são encerradas, mantendo -se o atendimento presencial mediante 

marcação, na rede de balcões dos diferentes serviços, bem como a prestação desses serviços 
através dos meios digitais e dos centros de contacto com os cidadãos e as empresas.

4 — Pode ser determinado o funcionamento de serviços públicos considerados essenciais, 
nos termos a definir por despacho dos membros do Governo responsáveis pela área do serviço 
em causa e pela área da Administração Pública.

5 — 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 mobili-
dade;
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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.

6 — 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 38.º

[...]

O membro do Governo responsável pela área da administração interna, com faculdade de 
delegação:

a) [...];
b) [...];
c) [...];
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 3.º

Aditamento ao Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro

São aditados os artigos 31.º -A a 31.º -C ao Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, com a 
seguinte redação:

«Artigo 31.º -A

Suspensão de atividades letivas e não letivas

1 — Ficam suspensas:

a) As atividades educativas e letivas dos estabelecimentos de ensino públicos, particulares 
e cooperativos e do setor social e solidário, de educação pré -escolar e dos ensinos básico e se-
cundário;

b) As atividades de apoio à primeira infância de creches, creche familiar e amas, as atividades 
de apoio social desenvolvidas em centro de atividades ocupacionais, centro de dia, centros de 
convívio, centro de atividades de tempos livres 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, sempre que necessário, os 
apoios terapêuticos prestados nos estabelecimentos de educação especial, nas escolas e pelos 
Centros de Recursos para a Inclusão, bem como o acolhimento nas unidades integradas nos Cen-
tros de Apoio à Aprendizagem, para os alunos para quem foram mobilizadas medidas adicionais, 
sendo assegurados, salvaguardando -se as orientações das autoridades de saúde.

3 — Os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede pública de ensino e os 
estabelecimentos particulares, cooperativos e do setor social e solidário com financiamento público 
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adotam as medidas necessárias para a prestação de apoios alimentares a alunos beneficiários dos 
escalões A e B da ação social escolar.

4 — Sem prejuízo da aplicação do disposto nos números anteriores, 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.

5 — As Equipas Locais de Intervenção Precoce devem manter -se a funcionar presencialmente, 
salvaguardadas todas as medidas de higiene e segurança recomendadas pela Direção -Geral da 
Saúde, e, excecionalmente, e apenas em casos em que comprovadamente não se comprometa 
a qualidade e eficácia pedagógica do apoio, poderão prestar apoio com recurso a meios telemá-
ticos;

6 — 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.

7 — Ficam excecionadas do disposto no n.º 1 as respostas de lar residencial e residência 
autónoma.

Artigo 31.º -B

Trabalhadores de serviços essenciais

1 — É identificado em cada agrupamento de escolas um estabelecimento de ensino e, em 
cada concelho, creches, creches familiares ou amas que promovam 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 — 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 em portaria do 
membro do Governo responsável pela Presidência do Conselho de Ministros.

Artigo 31.º -C

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.»
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Artigo 4.º

Alteração ao anexos I e II do Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro

1 — O anexo I ao Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, é alterado com a redação constante 
do anexo I ao decreto e do qual faz parte integrante.

2 — O anexo II ao Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, é alterado com a redação constante 
do anexo II ao decreto e do qual faz parte integrante.

Artigo 5.º

Norma revogatória

São revogados a alínea i) do artigo 4.º, a alínea c) do n.º 6 do artigo 15.º, os n.os 1 e 2 do 
artigo 31.º, o ponto 3 -A do anexo I e o ponto 43 do anexo II do Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de 
janeiro.

Artigo 6.º

Republicação

É republicado, em anexo III ao presente decreto e do qual faz parte integrante, o Decreto 
n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, na redação dada pelo presente decreto.

Artigo 7.º

Produção de efeitos

O artigo 3.º do presente decreto produz efeitos a 22 de janeiro de 2021.

Artigo 8.º

Entrada em vigor

O presente decreto entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 21 de janeiro de 2021. — António Luís Santos 

da Costa.

Assinado em 21 de janeiro de 2021.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 21 de janeiro de 2021.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

ANEXO I

(a que se refere o n.º 1 do artigo 4.º)

«ANEXO I

[...]

1 — [...].
2 — [...].
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3 — Atividades educativas e formativas:

Centros de estudo ou explicações;
Escolas de línguas, escolas de condução e centros de exame;
Estabelecimentos de dança e de música.

3 — A — [Revogado].
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 — [...].
7 — [...].
8 — [...].
9 — [...].»

ANEXO II

(a que se refere o n.º 2 do artigo 4.º)

«ANEXO II

[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — [...].
4 — [...].
5 — [...].
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6 — [...].
7 — [...].
8 — [...].
9 — [...].
10 — [...].
11 — [...].
12 — [...].
13 — [...].
14 — [...].
15 — [...].
16 — [...].
17 — [...].
18 — [...].
19 — [...].
20 — [...].
21 — [...].
22 — [...].
23 — [...].
24 — [...].
25 — [...].
26 — Estabelecimentos de comércio de tratores e máquinas agrícolas e industriais, navios e 

embarcações.
27 — Estabelecimentos de 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 — [Anterior 27].
29 — [Anterior 28].
30 — [Anterior 29].
31 — [Anterior 30].
32 — [Anterior 31].
33 — [Anterior 32].
34 — [Anterior 33].
35 — [Anterior 34];
36 — [Anterior 35].
37 — [Anterior 36].
38 — [Anterior 37].
39 — [Anterior 38].
40 — [Anterior 39].
41 — [Anterior 40].
42 — [Anterior 41].
43 — [Revogado].
44 — [Anterior 42].
45 — Centros de inspeção técnica de veículos, só podendo o mesmos funcionar por marcação.
46 — [Anterior 45].
47 — [Anterior 46].
48 — [Anterior 47].
49 — [Anterior 48].
50 — [Anterior 49].
51 — [Anterior 50].
52 — [Anterior 51].
53 — [Anterior 52].»
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ANEXO III

(a que se refere o artigo 6.º)

Republicação do Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro

CAPÍTULO I

Objeto e âmbito de aplicação

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto regulamenta a modificação e prorrogação do estado de emergência efe-
tuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 6 -B/2021, de 13 de janeiro.

Artigo 2.º

Aplicação territorial

O presente decreto é aplicável a todo o território continental.

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, em estrutura residen-
cial ou em outras respostas dedicadas a pessoas idosas, 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;
c) Os cidadãos residentes em estruturas residenciais para idosos e em outras respostas de-

dicadas a pessoas idosas, para efeitos do exercício do direito de voto na eleição do Presidente da 
República.

2 — Os cidadãos referidos na alínea c) do número anterior podem excecionalmente deslocar-
-se para efeitos de exercício do direito de voto na eleição do Presidente da República, devendo 
recorrer, preferencialmente, à modalidade de voto antecipado em mobilidade.

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

4 — 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 
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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 31.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 e 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, creches, creche familiar ou amas que promovam o acolhimento dos filhos ou outros 
dependentes a cargo dos trabalhadores dos serviços essenciais nos termos do artigo 31.º -B;

h) A realização de provas e exames, bem como a realização de inspeções;
i) [Revogada];
j) A atividade física e desportiva ao ar livre, nos termos do artigo 34.º;
k) A participação em cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias, nos termos 

do artigo 35.º;
l) 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;

m) 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;

n) A participação em ações de voluntariado social;
o) 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;

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

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

s) A participação, em qualquer qualidade, no âmbito da campanha eleitoral ou da eleição do 
Presidente da República, nos termos do Decreto -Lei n.º 319 -A/76, de 3 de maio, na sua redação 
atual, designadamente para efeitos do exercício do direito de voto;

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

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

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

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

3 — Exceto para os efeitos previstos na alínea l) 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 4.º -A

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, 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, sendo também permitidas as deslocações para efeitos da participação, em qualquer 
qualidade, no âmbito da campanha eleitoral ou da eleição do Presidente da República, nos termos 
do Decreto -Lei n.º 319 -A/76, de 3 de maio, na sua redação atual, designadamente para efeitos do 
exercício do direito de voto.

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 este seja compatível com a atividade 
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 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 31.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 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 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 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 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 educati-
vos;

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.
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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 
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

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.

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 11.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.
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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 12.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 13.º

Tratamento de dados pessoais

1 — No âmbito das operações previstas nos artigos 11.º e 12.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 11.º;
d) Quaisquer elementos das Forças Armadas que tenham sido mobilizados para o reforço da 

capacidade de rastreio nos termos do artigo 12.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.
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SECÇÃO II

Medidas aplicáveis a atividades, estabelecimentos, serviços, empresas ou equiparados

Artigo 14.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 19.º

Artigo 15.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 ao presente decreto e do qual faz parte integrante, sem prejuízo 
do disposto no artigo 19.º

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.

3 — O disposto na alínea b) do número anterior e no número seguinte não prejudicam a apli-
cação do disposto no artigo 21.º, o qual constitui norma especial.

4 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as atividades de comércio a retalho e de 
prestação de serviços em estabelecimentos em funcionamento nos termos do disposto no n.º 1 
encerram às 20:00 h durante os dias de semana e às 13:00 h aos sábados, domingos e feriados.

5 — As atividades de comércio de retalho alimentar encerram às 20:00 h durante os dias de 
semana e às 17:00 h aos sábados, domingos e feriados.

6 — O disposto no n.º 4 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;
c) [Revogada];
d) Aos estabelecimentos turísticos e aos estabelecimentos de alojamento local, bem como aos 

estabelecimentos que garantam alojamento estudantil;
e) Aos estabelecimentos que prestem atividades funerárias e conexas;
f) Às atividades de prestação de serviços, designadamente áreas de serviço e postos de 

abastecimento de combustíveis, que integrem autoestradas;
g) 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;

h) 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);

i) Aos estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território continental, 
após o controlo de segurança dos passageiros.
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Artigo 15.º -A

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 16.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 17.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 do-
ença 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;
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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 18.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 20.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 19.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 20.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;
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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.

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.



N.º 15 22 de janeiro de 2021 Pág. 29-(34)

Diário da República, 1.ª série

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 21.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 modalidade de venda mediante disponibilização de refeições ou produtos 
embalados à porta do estabelecimento ou ao postigo (take -away) é proibida a venda de qualquer 
tipo de bebidas, sendo igualmente proibido o consumo de refeições ou produtos à porta do esta-
belecimento ou nas suas imediações.

3 — Nas entregas ao domicílio, diretamente ou através de intermediário, não é permitido o 
fornecimento de bebidas alcoólicas a partir das 20:00 h.

4 — 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).

5 — 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 22.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 23.º

Venda e consumo de bebidas alcoólicas

1 — É proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou em postos de abas-
tecimento de combustíveis e, a partir das 20:00 h, nos estabelecimentos de comércio a retalho, 
incluindo supermercados e hipermercados.

2 — [Revogado].
3 — É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público 

e vias públicas.
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Artigo 24.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 25.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 26.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) x (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.
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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 (3€/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 — 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 27.º

Serviços de comunicações eletrónicas

1 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público devem dar prioridade à continuidade da prestação dos serviços 
críticos.
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2 — Para efeitos do disposto no número anterior, consideram -se críticos os seguintes serviços:

a) De voz e de mensagens curtas (SMS) suportados em redes fixas e móveis;
b) O acesso ininterrupto aos serviços de emergência, incluindo a informação sobre a localização 

da pessoa que efetua a chamada, e a transmissão ininterrupta dos avisos à população;
c) De dados suportados em redes fixas e móveis em condições que assegurem o acesso ao 

conjunto de serviços, os quais são definidos por despacho do membro do Governo responsável 
pela área das comunicações;

d) De distribuição de sinais de televisão linear e televisão digital terrestre.

3 — Na prestação dos serviços críticos as empresas que oferecem redes de comunicações 
públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem dar prevalência, nos 
termos previstos no presente decreto, aos seguintes clientes, que são considerados prioritários:

a) Os serviços e organismos do Ministério da Saúde e as entidades prestadoras de cuidados 
de saúde integradas na rede do SNS;

b) As entidades responsáveis pela gestão, exploração e manutenção do Sistema Integrado de 
Redes de Emergência e Segurança de Portugal, quanto ao funcionamento deste sistema;

c) O Ministério da Administração Interna, quanto ao funcionamento da Rede Nacional de Se-
gurança Interna e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC);

d) O Estado -Maior -General das Forças Armadas e os Ramos das Forças Armadas, quanto ao 
funcionamento dos sistemas de informação e tecnologias de informação e comunicação necessários 
ao exercício do comando e controlo nas Forças Armadas;

e) O Gabinete Nacional de Segurança, quanto ao funcionamento do Centro Nacional de Ci-
bersegurança;

f) Os Postos de Atendimento de Segurança Pública;
g) Os serviços de apoio ao funcionamento da Presidência da República, da Assembleia da 

República e do Governo;
h) Determinados serviços públicos especialmente carecidos de suporte, como, designadamente, 

a Segurança Social, o Instituto dos Registos e Notariado, I. P., no que concerne aos serviços do 
cartão de cidadão online e da chave móvel digital, o Centro de Gestão da Rede Informática do 
Governo, o Diário da República Eletrónico, a Agência para a Modernização Administrativa, I. P., a 
Autoridade Marítima Nacional e a Autoridade Aeronáutica Nacional;

i) A Entidade Reguladora para a Comunicação Social, o Banco de Portugal e as entidades 
administrativas independentes previstas no n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, 
na sua redação atual;

j) Os operadores de serviços essenciais identificados nos termos previstos na Lei n.º 46/2018, 
de 13 de agosto, que estabelece o regime jurídico da segurança do ciberespaço, quanto à prestação 
de serviços essenciais;

k) Os proprietários ou operadores de infraestruturas críticas designadas ao abrigo do disposto 
no Decreto -Lei n.º 62/2011, de 9 de maio, na sua redação atual, e na demais legislação aplicável, 
quanto à operação dessas infraestruturas críticas;

l) O Ministério da Educação, incluindo agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da 
rede pública de ensino, os estabelecimentos de ensino particulares, cooperativos e do setor social 
e solidário, e outras entidades prestadoras de serviços de ensino a distância, bem como entidades 
que disponibilizam ferramentas de formação e educativas de base em linha.

4 — De modo a dar prioridade à continuidade dos serviços críticos, as empresas que oferecem 
redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público 
podem, quando necessário, implementar as seguintes medidas excecionais:

a) Gestão de rede e de tráfego, incluindo a reserva de capacidade na rede móvel;
b) Priorização na resolução de avarias e de perturbações nas redes e serviços de comunica-

ções eletrónicas.
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5 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público ficam autorizadas a repor serviços críticos suportados em redes 
fixas através de sistemas, meios e tecnologia utilizados em redes móveis.

6 — As medidas excecionais referidas nos números anteriores devem ser executadas de 
forma proporcional e transparente, não podendo basear -se em razões de ordem comercial nem 
ser mantidas por mais tempo do que o estritamente necessário para assegurar a continuidade dos 
serviços em situação de congestionamento da rede e para ultrapassar a resolução das avarias.

7 — Para preservar a integridade e segurança das redes de comunicações eletrónicas, dos 
serviços prestados através delas e para prevenir os efeitos de congestionamento das redes, entre 
outros objetivos de interesse público, as empresas que oferecem redes de comunicações públicas 
ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem, sempre que estritamente 
necessário:

a) Dar prioridade ao encaminhamento de determinadas categorias de tráfego, pela ordem 
definida por despacho do membro do Governo responsável pela área das comunicações;

b) Limitar ou inibir determinadas funcionalidades, nomeadamente serviços audiovisuais não 
lineares, de que são exemplo o de videoclube, as plataformas de vídeo e a restart TV, e o acesso 
a serviços de videojogos em linha (online gaming) e a ligações ponto -a -ponto (P2P), caso tal se 
revele necessário.

8 — Além das medidas referidas no número anterior, as empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público ficam au-
torizadas a executar outras medidas de gestão de rede e de tráfego, nomeadamente de bloqueio, 
abrandamento, alteração, restrição ou degradação de conteúdos, relativamente a aplicações ou 
serviços específicos ou categorias específicas dos mesmos, que sejam estritamente necessárias 
para atingir os objetivos prosseguidos pelo presente decreto.

9 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunica-
ções eletrónicas acessíveis ao público ficam autorizadas a cursar tráfego específico de serviços 
de comunicações interpessoais, através de aplicações de mensagem instantânea ou de voz, sem 
restrições.

10 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público ficam autorizadas a reservar, de forma preventiva, capacidade ou 
recursos de rede nas redes móveis para os serviços de voz e de SMS.

11 — As medidas de gestão de rede e de tráfego previstas no presente artigo só podem ser 
adotadas para cumprir os objetivos referidos no n.º 7 e devem ser comunicadas ao Governo e à 
Autoridade Nacional de Comunicações, previamente à sua implementação, ou, quando a urgência da 
sua adoção não permita a comunicação antecipada, no prazo de 24 horas após a sua adoção.

12 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunica-
ções eletrónicas acessíveis ao público ficam obrigadas a manter um registo exaustivo atualizado, 
transparente e auditável, identificando entidades, datas e áreas geográficas de cada caso em que 
sejam implementadas as limitações e ocorrências previstas nos n.os 7 e 8.

13 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunica-
ções eletrónicas acessíveis ao público devem dar prioridade à resolução de avarias e perturbações 
nas redes e serviços de comunicações eletrónicas dos clientes referidos no n.º 3.

14 — No sentido de assegurar o cumprimento integral e célere das disposições previstas no 
presente artigo pelas empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao público:

a) É dispensada a participação das forças policiais nas intervenções necessárias para asse-
gurar a reposição dos serviços críticos, para garantir a resposta a solicitações especiais de clientes 
prioritários e para a instalação de infraestruturas temporárias de aumento de capacidade ou de 
extensão de redes a locais relevantes, exceto quando os proprietários não a dispensarem;

b) Os trabalhadores ou agentes que desempenhem funções no domínio da gestão e da operação 
da segurança e integridade das redes e serviços de comunicações eletrónicas ficam autorizados, 
para assegurar intervenções necessárias à continuidade dos serviços críticos e às necessidades 
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dos clientes prioritários, a circular livremente por todo o território nacional, incluindo nas zonas que 
venham a ser decretadas como de acesso restrito.

15 — Nos casos previstos na alínea b) do número anterior, as empresas que oferecem redes 
de comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem, 
no prazo de 15 dias a contar da cessação de vigência do presente decreto, comunicar às entidades 
competentes a realização de obras para a construção de infraestruturas aptas.

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.

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 pre-
sença no funeral de cônjuge ou unido de facto, ascendentes, descendentes, parentes ou afins.

Artigo 30.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.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.
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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.º C 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 31.º

Serviços públicos

1 — [Revogado].
2 — [Revogado].
3 — As lojas de cidadão são encerradas, mantendo -se o atendimento presencial mediante 

marcação, na rede de balcões dos diferentes serviços, bem como a prestação desses serviços 
através dos meios digitais e dos centros de contacto com os cidadãos e as empresas.

4 — Pode ser determinado o funcionamento de serviços públicos considerados essenciais, 
nos termos a definir por despacho dos membros do Governo responsáveis pela área do serviço 
em causa e pela área da Administração Pública.

5 — 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 mobili-
dade;

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 à atividade dos serviços e dos trabalhadores em 
novos ambientes do trabalho.

6 — 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 31.º -A

Suspensão de atividades letivas e não letivas

1 — Ficam suspensas:

a) As atividades educativas e letivas dos estabelecimentos de ensino públicos, particulares 
e cooperativos e do setor social e solidário, de educação pré -escolar e dos ensinos básico e se-
cundário;

b) As atividades de apoio à primeira infância de creches, creches familiares e amas, as ativi-
dades de apoio social desenvolvidas em centro de atividades ocupacionais, centro de dia, centros 
de convívio e, centro de atividades de tempos livres e universidades seniores;

c) As atividades letivas e não letivas presenciais das instituições de ensino superior, sem 
prejuízo das épocas de avaliação em curso.
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2 — Excetuam -se do disposto na alínea a) do número anterior, sempre que necessário, os 
apoios terapêuticos prestados nos estabelecimentos de educação especial, nas escolas e pelos 
Centros de Recursos para a Inclusão, bem como o acolhimento nas unidades integradas nos Cen-
tros de Apoio à Aprendizagem, para os alunos para quem foram mobilizadas medidas adicionais, 
sendo assegurados, salvaguardando -se as orientações das autoridades de saúde.

3 — Os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede pública de ensino e os 
estabelecimentos 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.

4 — Sem prejuízo da aplicação do disposto nos números anteriores, os Centros de Ativida-
des 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.

5 — As Equipas Locais de Intervenção Precoce devem manter -se a funcionar presencialmente, 
salvaguardadas todas as medidas de higiene e segurança recomendadas pela Direção -Geral da 
Saúde, e, excecionalmente, e apenas em casos em que comprovadamente não se comprometa a 
qualidade e eficácia pedagógica do apoio, podem prestar apoio com recurso a meios telemáticos;

6 — 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.

7 — Ficam excecionadas do disposto no n.º 1 as respostas de lar residencial e residência 
autónoma.

Artigo 31.º -B

Trabalhadores de serviços essenciais

1 — É identificado em cada agrupamento de escolas um estabelecimento de ensino e, em cada 
concelho, creches, creches familiares ou amas que promovam o acolhimento dos filhos ou outros 
dependentes a cargo de trabalhador cuja mobilização para o serviço ou prontidão obste a que pres-
tem 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 — 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 em portaria do 
membro do Governo responsável pela Presidência do Conselho de Ministros.

Artigo 31.º -C

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.
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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 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;

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

Atividades em contexto académico

É proibida, no âmbito académico do ensino superior, a realização de festejos, bem como de 
atividades lúdicas ou recreativas.
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Artigo 34.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 artigo 20.º, 
com as necessárias adaptações.

Artigo 35.º

Eventos

1 — É proibida a realização de celebrações e de outros eventos, à exceção:

a) De cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias; e
b) De eventos no âmbito da campanha eleitoral e da eleição do Presidente da República.

2 — 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 20.º, devendo os participantes usar 
máscara ou viseira.

3 — 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 35.º -A

Proibição de acesso a espaços públicos

Sem prejuízo do disposto no ponto 9 do anexo I ao presente decreto, 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 finais

Artigo 36.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.
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Artigo 37.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 38.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 39.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 doen-
tes, bem como para assistir as operações no âmbito do plano de vacinação contra a COVID -19.

Artigo 40.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.
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Artigo 41.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, 14.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 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 42.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 solicitações que 
justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização das medidas 
constantes do presente decreto.

Artigo 43.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 44.º

Entrada em vigor e produção de efeitos

1 — O presente decreto entra em vigor às 00:00 h do dia 15 de janeiro de 2021.
2 — O disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º produz efeitos às 00:00 h do dia 14 de janeiro 

de 2021.
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ANEXO I

(a que se referem o artigo 14.º, a alínea a) do artigo 19.º e a alínea c) do n.º 1 do artigo 41.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.

2 — Atividades culturais e artísticas:

Auditórios, salvo se em contexto de eventos da campanha eleitoral no âmbito da eleição do 
Presidente da República, cinemas, teatros e salas de concertos;

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;

Bibliotecas e arquivos;
Praças, locais e instalações tauromáquicas;
Galerias de arte e salas de exposições;
Pavilhões de congressos, salas polivalentes, salas de conferências e pavilhões multiúsos, 

salvo se em contexto de eventos da campanha eleitoral no âmbito da eleição do Presidente da 
República.

3 — Atividades educativas e formativas:

Centros de estudo ou explicações,;
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 de atividade física e desportiva 
profissional e equiparada:

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:
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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 15.º, 21.º 
e 23.º;

Bares e afins;
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 15.º, 21.º e 23.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 4 do artigo 21.º

8 — Termas e spas ou estabelecimentos afins.
9 — Parques, jardins, espaços verdes, espaços de lazer, bancos de jardim e similares, salvo 

exclusivamente enquanto zonas de passagem, sendo vedada a permanência nos mesmos.

ANEXO II

(a que se refere o n.º 1 do artigo 15.º)

1 — Mercearias, minimercados, supermercados e hipermercados.
2 — Frutarias, talhos, peixarias e padarias.
3 — Feiras e mercados, nos termos do artigo 17.º
4 — Produção e distribuição agroalimentar.
5 — Lotas.
6 — Restauração, nos termos dos artigos 15.º, 21.º e 23.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).
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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 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.

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 16.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, assim 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 — [Revogado].
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 mar-
cação.

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 e postos de abastecimento de combustíveis.

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.
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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 — Atividades e estabelecimentos enunciados nos números anteriores, ainda que integrados 

em centros comerciais.
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