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FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO E SIMILARES 
 

Despacho n.º 7006-A/2020 de 08 de junho de 2020 

 

 

 
 
 
O Despacho n.º 7006-A/2020 de 08 de junho de 2020, autoriza o funcionamento de equipamentos de 
diversão e similares mediante observância das regras sanitárias e de segurança aplicáveis. 
 
O presente despacho entra em vigor a 8 de junho de 2020. 
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Entende-se por instalações e estabelecimentos as atividades recreativas, de lazer e diversão, onde se 
incluem os salões de dança ou de festa, os parques de diversões e parques recreativos e similares para 
crianças, bem como outros locais ou instalações semelhantes. 

 
1 — É permitido o funcionamento de equipamentos de diversão e similares, a que se refere o ponto 
nº 1 do anexo 1 da Resolução de Ministros n.º 51-A/2020 de 26 de junho de 2020,desde que: 
a) Cumpram as orientações e instruções definidas pela Direção-Geral da Saúde, "em parecer técnico 

especificamente elaborado para o efeito". 
b) Funcionem em local autorizado, nos termos legais, pela autarquia local territorialmente competente 

e cumpram a demais legislação aplicável. 
c) Cumpram com o regime do licenciamento dos recintos itinerantes e improvisados, bem como as 

normas técnicas e de segurança aplicáveis à instalação e funcionamento dos equipamentos de 
diversão instalados nesses recinto - Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, e demais legislação 
aplicável. 

 
2 - A autorização do funcionamento de equipamentos de diversão e similares mediante o cumprimento 
das regras sanitárias e de segurança aplicáveis, exceto nas áreas em que está declarada situação de 
calamidade ou de contingência. 
 
3 - A qualquer momento podem ser revistas, alteradas e modificadas as regras de funcionamento. 
 
 

O concelho de Cascais está inserido na Área Metropolitana de Lisboa, 
pelo que não é permitido o funcionamento de equipamentos de diversão e similares. 

 
 

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 

SITUAÇÃO DE CALAMIDADE SITUAÇÃO DE CONTINGÊNCIA SITUAÇÃO DE ALERTA 

Nas freguesias de Alfragide, Águas 
Livres, Falagueira -Venda Nova, Encosta 
do Sol, Venteira, Mina de Água, do 
concelho da Amadora; 
Na União das Freguesias de Pontinha e 
Famões, União das Freguesias de Póvoa 
de Santo Adrião e Olival de Basto, União 
das Freguesias de Ramada e Caneças e 
Odivelas, do concelho de Odivelas; 
Na Freguesia de Santa Clara, no 
concelho de Lisboa; 
Na União das Freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação, União das Freguesias 
de Sacavém e Prior Velho, do concelho 
de Loures; 
Na União das Freguesias de Agualva e 
Mira -Sintra, Algueirão - Mem Martins, 
União de Freguesias do Cacém e São 
Marcos, União das Freguesias de 
Massamá e Monte Abraão, União das 
Freguesias de Queluz e Belas e Rio de 
Mouro, do concelho de Sintra. 

Área Metropolitana de Lisboa, com 
exceção dos municípios e freguesias 
abrangidos no ponto anterior. 

 

Todo o território nacional continental, 
com exceção da Área Metropolitana de 
Lisboa. 

 


