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MEDIDAS DO GOVERNO 
APLICAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA 

 
 
O Decreto nº 9/2020, de 21 de Novembro vem regulamentar a aplicação das medidas decorrentes da 
renovação do estado de emergência por mais 15 dias (Resolução da Assembleia da Republica nº 87-
A/2020, de 20 de Novembro), das 00h00 de 24 de Novembro às 23h59 de 08 de Dezembro, com 
fundamento numa situação de calamidade pública (Decreto do Presidente da República nº 59-A/2020, de 
20 de Novembro) em resposta à pandemia da doença COVID-19. São implementadas medidas em todo o 
território nacional, e definidos três escalões de risco: moderado, elevado e muito elevado/extremo. 
Cascais, encontra-se inserido nas medidas deste último escalão.  
Estas medidas entram em vigor a partir das 00h00 de dia 24 de Novembro.    
 
 
 
MEDIDAS A NÍVEL NACIONAL  
 
USO DE MÁSCARA OU VISEIRA E MEDIÇÕES DE TEMPERATURA 

 É obrigatório o uso de máscara ou viseira para o acesso ou permanência em locais de trabalho sempre 
que o distanciamento físico recomendado seja impraticável. Não se aplica para trabalho em gabinete 
ou sala que não tenha outros ocupantes ou quando seja utilizada barreira física de separação e 
proteção entre trabalhadores. 

 Podem ser realizadas medições de temperatura corporal por meios não invasivos, no controlo de 
acesso ao local de trabalho, a serviços ou instituições públicas, estabelecimentos educativos e espaços 
comerciais, culturais ou desportivos, meios de transporte, em estruturas residenciais, 
estabelecimentos de saúde, estabelecimentos prisionais ou centros educativos (ver art.º 5). 
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PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO 

 Os cidadãos não podem circular para fora do concelho do domicílio entre as 23h00 do dia 27 de 
novembro e as 05h00 do dia 2 de Dezembro e entre as 23h00 do dia 4 de dezembro e as 23h59 do dia 
8 de Dezembro, salvo por motivos de saúde ou outros motivos urgentes. Esta limitação não se aplica 
a: 

o Deslocações para desempenho de funções profissionais ou equiparadas, conforme atestado 
por declaração emitida pela entidade empregadora; ou por compromisso de honra no caso 
dos trabalhadores independentes, empresários em nome individual, trabalhadores do setor 
agrícola, pecuário e das pescas ou membros de órgão estatutário; 

o Deslocações no exercício das respetivas funções ou por causa delas (sem necessidade de 
declaração): profissionais de saúde e outros trabalhadores de instituições de saúde e de apoio 
social; entre outros; 

o Deslocações por 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; 

o Retorno ao domicílio; 
o Entre outros (Art.º 11). 

 
 
ESTABELECIMENTOS OBRIGATORIAMENTE ENCERRADOS 

 Estão encerrados obrigatoriamente os seguintes estabelecimentos: 
o Salões de dança ou de festas; 
o Parques de diversões e recreativos para crianças; 
o Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer natureza; 
o Salões de jogos e salões recreativos; 
o Quaisquer locais específicos de apostas ou equiparáveis. 

 
 

MEDIDAS NOS LOCAIS ABERTOS AO PÚBLICO 

 A ocupação máxima é de 1 pessoa por 20 m² (0,05/m²), exceto estabelecimentos de prestação de 
serviços. Estes limites não incluem os funcionários e prestadores de serviços.  

 Assegurar distância mínima de 2m. 

 Proibição de situações de espera dentro do estabelecimento nos estabelecimentos de prestação de 
serviços, dando preferência à marcação prévia. 

 Definir circuitos de entrada e saída, sempre que possível. 

 Adotar códigos de conduta. 

 Os operadores económicos devem: 
o Gerir os acessos aos espaços, monitorizando as recusas para evitar concentrações de pessoas. 
o Promover limpeza e desinfeção diárias e periódicas do espaço, equipamentos, objetos e 

superfícies e utensílios de contacto direto com o cliente; 
o Controlar o acesso aos provadores, inativando parcialmente alguns para garanti as distâncias 

mínimas de segurança, no caso de comércio a retalho de vestuário e similares; 
o Assegurar limpeza e desinfeção no caso de trocas, devoluções ou retomas de produtos 

usados; 
o Disponibilizar soluções desinfetantes cutâneas para trabalhadores e clientes; 
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 Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem:  
o Atender com prioridade os profissionais de saúde, os elementos das forças e serviços de 

segurança, 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; 

o Informar, de forma clara e visível, os clientes relativamente às regras de ocupação máxima, 
funcionamento, acesso, prioridade, atendimento, higiene, segurança e outras relevantes 
aplicáveis a cada estabelecimento;  

o Encerrar em determinados períodos do dia para assegurar operações de limpeza e desinfeção 
dos funcionários, dos produtos ou do espaço. 

 
 
ATIVIDADES QUE PODEM ABRIR E MANTER OS SEUS HORÁRIOS 

 Ficam excluídos de quaisquer regras fixadas independentemente da sua localização ou área: 
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 As farmácias; 

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; 

o Estabelecimentos turísticos e os estabelecimentos de alojamento local e alojamento estudantil; 
o Atividades funerárias e conexas;  
o Áreas de serviço e postos de abastecimento de combustíveis que integrem auto-estradas;  
o Postos de abastecimento de combustíveis, exclusivamente para venda ao público de combustíveis 

e abastecimento de veículos, no âmbito das deslocações autorizadas;  
o Estabelecimentos de prestação de serviços de aluguer de veículos de mercadorias sem condutor 

e de veículos de passageiros sem condutor;  
o Estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território nacional continental, 

após o controlo de segurança dos passageiros. 
 
 
HORÁRIOS - ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS A ABRIR ANTES DAS 10h00  

 Salões de cabeleireiro; 

 Barbeiros; 

 Institutos de beleza; 

 Restaurantes e similares; 

 Cafetarias, casas de chá e afins; 

 Escolas de condução; 

 Centros de inspeção técnica de veículos; 

 Ginásios e academias; 

 Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis e motociclos; 

 Comércio a retalho em supermercados e hipermercados; 

 Comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados, com predominância de produtos 
alimentares, bebidas ou tabaco; 

 Comércio a retalho de frutas e produtos hortícolas, em estabelecimentos especializados; 
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 Comércio a retalho de carne e produtos à base de carne, em estabelecimentos especializados; 

 Comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, em estabelecimentos especializados; 

 Comércio a retalho de pão, de produtos de pastelaria e de confeitaria, em estabelecimentos 
especializados; 
Comércio a retalho de bebidas, em estabelecimentos especializados; 

 Comércio a retalho de tabaco, em estabelecimentos especializados; 

 Comércio a retalho de leite e de derivados, em estabelecimentos especializados; 

 Comércio a retalho de produtos alimentares, naturais e dietéticos, em estabelecimentos 
especializados; 
Outro comércio a retalho de produtos alimentares, em estabelecimentos especializados; 

 Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados; 

 Comércio a retalho de computadores, unidades periféricas e programas informáticos, em 
estabelecimentos especializados; 

 Comércio a retalho de equipamento de telecomunicações, em estabelecimentos especializados; 

 Comércio a retalho de material de bricolage em estabelecimentos especializados; 

 Comércio a retalho de jornais, revistas e artigos de papelaria, em estabelecimentos especializados; 

 Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados; 

 Comércio a retalho de produtos médicos e ortopédicos, em estabelecimentos especializados; 

 Comércio a retalho de produtos cosméticos e de higiene, em estabelecimentos especializados; 

 Comércio a retalho de flores, plantas, sementes e fertilizantes, em estabelecimentos especializados; 

 Comércio a retalho de animais de companhia e respetivos alimentos, em estabelecimentos 
especializados; 

 Comércio a retalho de material ótico, em estabelecimentos especializados; 

 Comércio a retalho de combustíveis para uso doméstico, em estabelecimentos especializados; 

 Comércio a retalho em mercados de produtos alimentares, bebidas e tabaco; 

 Comércio efetuado por meio de distribuidores automáticos. 

 Serviços de entrega ao domicílio; 

 Manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos, de suas peças e acessórios; 

 Manutenções e reparações ao domicílio; 

 Serviços de segurança ou de vigilância ao domicílio; 

 Confeção de refeições prontas a levar para casa; 

 Atividades de limpeza, desinfeção, desratização e similares; 

 Reparação de computadores e equipamento periférico, de equipamentos de comunicação, de 
eletrodomésticos e de outros bens de consumo similares; 

 Lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles; 

 Serviços médicos ou outros serviços de saúde e apoio social; 

 Serviços públicos essenciais; 

 Serviços bancários, financeiros e seguros; 

 Atividades funerárias e conexas. 
NOTA: o horário de abertura pode ser fixado pelo Presidente da Câmara Municipal de Cascais, mediante 
parecer favorável da Autoridade local de saúde e forças de segurança.  
 
 
RESTAURAÇÃO E SIMILARES  

 A ocupação está limitada a 50% da capacidade, exceto se forem utilizadas barreiras físicas entre os 
clientes que se encontrem frente a frente e um afastamento entre mesas de 1,5 metros; 
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 Dar prioridade à marcação prévia, a fim de evitar situações de espera. 

 Limite de mesas de 6 pessoas (grupos) na restauração e similares, salvo se pertencerem ao mesmo 
agregado familiar. 

 Limite de grupos de 4 pessoas em cafés/pastelarias e restaurantes no raio de 300 m de um 
estabelecimento de ensino (básico, secundário e superior) até às 20h00 dos dias úteis, exceto se 
pertencerem ao mesmo agregado familiar. 

 Limite de mesas de 4 pessoas nas áreas de restauração de centros comerciais. 

 A ocupação ou o serviço em esplanadas apenas é permitida, respeitando as medidas de 
distanciamento. 

 Confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio, diretamente ou 
através de intermediário, com dispensa de licenciamento. 

 
 
BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE BEBIDAS 

 Permanecem encerrados. 

 Bares, outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e os estabelecimentos de bebidas com 
espaço de dança podem funcionar com sujeição às regras para os cafés ou pastelarias, sem 
necessidade de alteração da respetiva classificação de atividade económica. 

 Os espaços destinados a dança ou similares devem ser inutilizados ou, em alternativa, ser ocupados 
com mesas destinadas aos clientes. 

 
 
VENDA E CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS  

 Proibição de venda de bebidas alcoólicas em postos de combustível e, a partir das 20h00, nos 
estabelecimentos de comércio a retalho, incluindo supermercados e hipermercados. 

 Proibição de venda de bebidas alcoólicas a partir das 20h00, exceto no âmbito do serviço de refeições 
(restauração e esplanadas com licenciamento). 

 Proibição de fornecimento de bebidas alcoólicas a partir das 20h00 nas entregas ao domicílio 
(diretamente ou com intermediário) ou na venda com disponibilização dos bens à porta ou postigo 
(take-away). 

 Proibição de consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre e via pública. 
 
 
TOLERÂNCIA DE PONTO E SUSPENSÃO DE ATIVIDADES LETIVAS E NÃO LETIVAS 

 Têm tolerância de ponto aos trabalhadores da função pública nos dias 30 de novembro e 7 de 
dezembro. Exceto serviços essenciais. 

 Nestes dias estão suspensas as atividades letivas e não letivas e formativas em estabelecimentos de 
ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e solidário de educação pré -escolar, 
básica, secundária e superior e em equipamentos sociais de apoio à primeira infância ou deficiência, 
bem como nos centros de formação de gestão direta ou participada da rede do IEFP. 
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CASCAIS E CONCELHOS DE RISCO MUITO ELEVADO E EXTREMO 
  
PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NA VIA PÚBLICA DIARIAMENTE  

 Diariamente, entre as 23h00 e as 05h00, os cidadãos só podem circular em espaços e vias públicas, 
ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, nas seguintes situações:  

o Deslocações para desempenho de funções profissionais ou equiparadas conforme atestado 
da entidade patronal ou compromisso de honra (empresário em nome individual / 
trabalhador independente); 

o Deslocações no exercício das respetivas funções ou por causa delas (sem necessidade de 
declaração): profissionais de saúde e outros trabalhadores de instituições de saúde e de apoio 
social; entre outros; 

o Deslocações por motivos de saúde (farmácias ou obtenção de cuidados de saúde e transporte 
de pessoas ou dádivas de sangue); 

o Deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico de 
seres humanos, bem como de crianças e jovens em risco, por aplicação de medida decretada 
por autoridade judicial ou Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em casa de 
acolhimento residencial ou familiar; 

o Deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, 
progenitores, idosos ou dependentes; 

o Deslocações por outras razões familiares imperativas (cumprimento de partilha de 
responsabilidades parentais definido por acordo ou tribunal); 

o Deslocações de médicos -veterinários, de detentores de animais para assistência médico- -
veterinária urgente, de cuidadores de colónias reconhecidas pelos municípios, de voluntários 
de associações zoófilas com animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de 
animais e de equipas de resgate de animais para assistência urgente; 

o Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa; 
o Deslocações pedonais de curta duração, para efeitos de fruição de momentos ao ar livre, 

desacompanhadas ou na companhia de membros do mesmo agregado familiar que coabitem; 
o Deslocações pedonais de curta duração para efeitos de passeio dos animais de companhia; 
o Deslocações de menores e acompanhantes para estabelecimentos escolares, creches e 

atividades de tempos livres, bem como às deslocações de estudantes para instituições de 
ensino superior ou outros estabelecimentos escolares; 

o Por outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que se demonstre 
serem inadiáveis e sejam devidamente justificados;  

o Retorno ao domicílio no âmbito das atividades acima. 

 É admitida a circulação de veículos particulares na via pública, incluindo o reabastecimento em postos 
de combustível, no âmbito das situações referidas acima (exceto atividades pedonais). 

 As deslocações devem ser feitas preferencialmente desacompanhadas. 
 
 
PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NA VIA PÚBLICA - SÁBADOS DOMINGOS E FERIADOS 

 Aos sábados, domingos e feriados, no período entre as 13H0 e as 05H00, os cidadãos só podem 
circular em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, nas 
situações referidas no tópico anterior, sendo igualmente permitidas deslocações a mercearias e 
supermercados e outros estabelecimentos de venda de produtos alimentares e de higiene, para 
pessoas e animais. 
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 Nos estabelecimentos em que se proceda à venda de produtos alimentares e de higiene, para pessoas 
e animais, podem também ser adquiridos outros produtos que aí se encontrem disponíveis. 

 
 
DEVER DE RECOLHIMENTO DOMICILIÁRIO 

 Diariamente, fora do período entre as 23h00 e as 05h00, bem como aos sábados, domingos e feriados 
no período compreendido entre as 05h00 as 13h00, os cidadãos devem abster-se de circular em 
espaços e vias públicas, bem como em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, e 
permanecer no respetivo domicílio, exceto para deslocações autorizadas (Art.º 36). 

 
 
HORÁRIOS DOS ESTABELECIMENTOS - ENCERRAMENTO  

 Os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços, e os que se encontrem em 
conjuntos comerciais, encerram até às 22h00. 

 Os estabelecimentos de restauração encerram às 22h30. 

 Os estabelecimentos de restauração e similares, para efeitos de entrega ao domicílio, encerram às 
01h00. 

 Equipamentos culturais encerram até às 22h30.  

 Instalações desportivas, quando destinadas à prática desportiva federada, encerram até às 22h30. 
NOTA: O horário de encerramento pode ser reduzido pelo Presidente da Câmara Municipal de Cascais 
(CMC), mediante parecer favorável da Autoridade local de saúde e forças de segurança.  
 
 
ATIVIDADES COMÉRCIO A RETALHO E SERVIÇOS – SÁBADO, DOMINGO E FERIADOS 

 Aos sábados, domingos e feriados e nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro fora do período entre 

as 08h00 e as 15h00, são suspensas as atividades em estabelecimentos de comércio a retalho e de 

prestação de serviços.  

 Podem estar abertos:  

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 

ou para a disponibilização dos bens à porta do estabelecimento ou ao postigo (take -

away), não sendo, neste caso, permitido o acesso ao interior do estabelecimento pelo 

público; 

o Postos de abastecimento de combustíveis exclusivamente para efeitos de venda ao 

público de combustíveis e abastecimento de veículos. 

 Os estabelecimentos cujo horário de abertura habitual seja anterior às 08h00 podem continuar a 

praticar esse horário. 

 Nos estabelecimentos autorizados a funcionar durante 24 horas por dia, podem reabrir a partir 

das 08h00. 
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FEIRAS E MERCADOS 

 Proibido, exceto quando autorizado pelo Presidente da CMC. 
 
 
EVENTOS E CELEBRAÇÕES 

 Permitidos até a seis pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar. Exceto: 
o Cerimónias religiosas; 
o Espetáculos culturais ou eventos de natureza científica desde que, em ambos as situações, 

decorram em recintos fixos de espetáculos de natureza artística ou em instituições de ensino. 
 
 

NOTA: A informação prestada não dispensa a consulta integral do diploma.  


