
 
 
 
 

GUIA DE APOIO AO EMPRESÁRIO 
NO ÂMBITO DO IMPACTO DO COVID-19 

 
INFORMAÇÃO Nº 15 de 23/06/2020 

 
 

MEDIDAS ESPECIAIS APLICÁVEIS 
À ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 

RELATIVAS À PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 
 

 
Resolução do Conselho de Ministros nº 45-B/2020, de 22 de Junho 

 

 

 
 
 
A Resolução do Conselho de Ministros nº 45-B/2020, de 22 de junho, define regras especiais para a Área 
Metropolitana de Lisboa no âmbito da situação de calamidade declarada pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 40-A/2020, de 29 de maio, na sua redação atual. 
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No âmbito da estratégia de prevenção, contenção e mitigação da pandemia da doença COVID-19 em 
Lisboa e Vale do Tejo, importa garantir a aplicação de medidas especiais e de caráter excecional na Área 
Metropolitana de Lisboa, por ser a mais afetada presentemente. Neste sentido, foram definidas as 
seguintes medidas especiais: 
 
 
 

MEDIDAS ESPECIAIS APLICAVEIS À ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 
 

1. Acesso, circulação e permanência: 

 O acesso, circulação ou permanência de pessoas em espaços frequentados pelo público, bem 
como as concentrações de pessoas na via pública, encontram-se limitados a 10 pessoas, salvo 
se pertencerem ao mesmo agregado familiar. 

 
2. Horários de Funcionamento: 

 Todos os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços, bem como os que 
se encontrem em conjuntos comerciais, encerram às 20h00. 

 Exceto: 
a. os estabelecimentos de restauração exclusivamente para efeitos de serviço de refeições 

no próprio estabelecimento.  
b. os estabelecimentos de restauração e similares que prossigam a atividade de confeção 

destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio, diretamente ou 
através de intermediário, os quais não podem fornecer bebidas alcoólicas no âmbito 
dessa atividade. 

 
3. Bebidas Alcoólicas: 

 É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas áreas de serviço ou nos postos de abastecimento 
de combustíveis. 

 É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público, 
excetuando-se os espaços exteriores dos estabelecimentos de restauração e bebidas 
devidamente licenciados para o efeito. 

 
4. Forças e serviços de segurança 

 A atividade operacional das forças e serviços de segurança e dos serviços de socorro a operar 
na Área Metropolitana de Lisboa, pode ser reforçada, em caso de necessidade, por efetivos de 
outras áreas geográficas, em articulação com a estrutura municipal de proteção civil. 

 
 
A infração das novas regras é punida de imediato como crime de desobediência 
 
A presente resolução entra em vigor a partir das 00h00 do dia 23 de junho de 2020. 
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Observações: 

 A AML é integrada pelos municípios de Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, 
Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira. 

 Na quinta-feira, dia 25 de junho, o Governo vai aprovar em Conselho de Ministros a lista das contraordenações aplicáveis às 
situações de desrespeito das normas de confinamento. 

 O executivo vai também especificar quais as freguesias dos concelhos de Lisboa, Sintra, Amadora, Loures e Odivelas alvo de 
medidas de reforço em termos de proteção civil. 

 Na conferência de imprensa de segunda-feira, o Primeiro-Ministro, António Costa, referiu uma estimativa provisória de 15 
freguesias destes cinco concelhos na zona norte da Área Metropolitana de Lisboa, mas também adiantou que este ponto 
estava ainda a ser alvo de acertos. 

 
 


