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INFORMAÇÃO Nº 27 de 13/11/2020 

 
 

MEDIDAS DO GOVERNO 
RENOVAÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE  

 
 
A Resolução do Conselho de Ministros 96-B/2020 vem prolongar o estado de calamidade e clarificar as 
medidas tomadas aquando da aplicação do estado de emergência (Decreto nº 8/2020, de 8 de Novembro) 
que não estavam previstas na Resolução do Conselho de Ministros nº 92-A/2020 de 2 de Novembro, 
nomeadamente sobre as regras de funcionamento de determinados estabelecimentos fora do período 
entre as 8h00 e as 13h00 aos sábados e domingos. Foram também aditados novos Concelhos com 
medidas mais restritivas e retirados outros, mantendo-se Cascais e limítrofes com medidas restritivas. As 
regras de funcionamento dos estabelecimentos, vigoram a partir das 00h00 de dia 13 de Novembro.    
  
 
ACTIVIDADES SUSPENSAS NOS CONCELHOS COM MEDIDAS RESTRITIVAS  

• Aos sábados e domingos, fora do período entre as 08H0 e as 13H00, ficam suspensas as atividades 
em estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços. 

 
 
ACTIVIDADES QUE PODEM ESTAR ABERTAS  

• Aos sábados e domingos, fora do período entre as 08H0 e as 13H00, podem laborar as seguintes 
actividades: 

o Estabelecimentos de venda a retalho de produtos alimentares, bem como naturais ou 
dietéticos, de saúde e higiene, que disponham de uma área de venda ou prestação de serviços 
igual ou inferior a 200 metros quadrados com entrada autónoma e independente a partir da 
via pública; 

o Estabelecimentos de restauração e similares, independentemente da área de venda ou 
prestação de serviços, desde que exclusivamente para efeitos de entregas ao domicílio. Não 
é permitido o take-away; 

o As farmácias; 
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o Atividades funerárias e conexas;  
o Serviços médicos ou outros serviços de saúde e apoio social: consultórios e clínicas, clínicas 

dentárias e centros de atendimento médico -veterinário com urgências; 
o Áreas de serviço e postos de abastecimento de combustíveis que integrem auto-estradas 

(cafetaria e restauração não permitidos);  
o Postos de abastecimento de combustíveis, exclusivamente para venda ao público de 

combustíveis e abastecimento de veículos, desde que as deslocações estejam autorizadas;  
o Estabelecimentos de prestação de serviços de aluguer de veículos de mercadorias sem 

condutor e de veículos de passageiros sem condutor;  
o Estabelecimentos que prestem serviços de alojamento; 
o Estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território nacional 

continental, após o controlo de segurança dos passageiros. 
 
HORÁRIOS DE ABERTURA 

• No caso de estabelecimentos autorizados a funcionar durante 24 horas por dia, podem reabrir a 
partir das 08h00. 
 
 

Relativamente às restantes normas dos estabelecimentos de comércio e serviços, encontram- se em 
vigor as normas da Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-A/2020, de 2 de Novembro as quais 
deverão ser atendidas tendo em conta a actividade desenvolvida e área geográfica.  
 
Mantêm-se as restrições de circulação previstas no Decreto nº 8/2020, de 8 de Novembro. 
 
 
NOTA: A informação prestada não dispensa a consulta integral dos diplomas.  


