
AECC - INFORMAÇÃO Nº 29 DE 09/12/2020 

Pág.: 1 

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

 

 
 
 
 

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

 
INFORMAÇÃO Nº 29 de 09/12/2020 

 
 

MEDIDAS DO GOVERNO 
RENOVAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA 

 
 
O Decreto nº 11/2020, de 06 de Dezembro vem regulamentar a aplicação das medidas decorrentes da 
renovação do estado de emergência por 15 dias. Estas medidas estão em vigor das 00h00 de dia 9 de 
Dezembro às 23h59 de 23 de Dezembro de 2020. Inclui as regras para a eventual renovação do mesmo e 
as medidas aplicáveis para o período do Natal até ao dia 7 de janeiro de 2021, que poderão estar sujeitas 
a revisão a 18 de Dezembro. São implementadas medidas em todo o território nacional, e definidos quatro 
escalões de risco: moderado, elevado, muito elevado e extremo. Cascais, bem como os concelhos 
limítrofes (Sintra, Oeiras, Amadora) são considerados concelhos de risco elevado, estando Lisboa como 
risco muito elevado.  
 
 
MEDIDAS A NÍVEL NACIONAL  
De um modo geral, mantêm-se todas as medidas de segurança, higiene, ocupação, distanciamento e 
informação aos clientes e venda/consumo de bebidas alcoólicas implementadas na legislação anterior 
(consultar Guia de Apoio ao Empresário nº 28). 

 
 
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; 
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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. 
 
 
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. 
o Bares e outros estabelecimentos de bebidas, 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. 

 
 
HORÁRIOS - ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS A ABRIR ANTES DAS 10h00  
● Salões de cabeleireiro, barbeiros e institutos de beleza; 
● Restaurantes e similares; 
● Cafetarias, casas de chá e afins; 
● Escolas de condução e centros de inspeção técnica de veículos; 
● Ginásios e academias; 
● Todas as atividades que se mantiveram abertas durante o confinamento obrigatório (ver Guia nº 28).  
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; 
● 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. 
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● 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. 

 
 
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. 
 
 
MEDIDAS - CASCAIS E CONCELHOS DE RISCO ELEVADO 
  
PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NA VIA PÚBLICA DIARIAMENTE (art.º 34º) 
● 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; 
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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. 
 
 
DEVER DE RECOLHIMENTO DOMICILIÁRIO (art.º 35º) 
● Diariamente, fora do período entre as 23h00 e as 05h00, 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. 

 
 
HORÁRIOS DOS ESTABELECIMENTOS - ENCERRAMENTO (art.º 36º)  
● 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: 

o Exclusivamente para serviço de refeições no próprio estabelecimento. 
o Exclusivamente para efeitos de atividade de confeção destinada a consumo fora do 

estabelecimento, através da disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta 
do estabelecimento ou ao postigo (take -away), sem acesso dos clientes ao interior do 
estabelecimento e apenas sendo permitida a recolha até às 22h30. 

● 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.  
 
 
FEIRAS E MERCADOS 
● Proibido, exceto quando autorizado pelo Presidente da CMC. Cascais autoriza a realização das 

mesmas. 
 
 
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. 
 

 
MEDIDAS - PERÍODO DE NATAL E ANO NOVO 
NOTA: Poderá existir a revisão das medidas abaixo apresentadas a 18 de Dezembro. Caso, as medidas não 
sejam revistas, renova-se o estado de emergência com as medidas apresentadas de seguida, que vigoram 
a partir das 00h00 de 24 de Dezembro. Os Concelhos podem vir a mudar de escalão de risco. 
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CIRCULAÇÃO NA VIA PÚBLICA E DEVER DE RECOLHIMENTO DOMICILIÁRIO  

● É permitida a circulação na via pública entre Concelhos: 
○ Após as 23h00 do dia 23 de Dezembro, para quem se encontre em viagem. 
○ Nos dias 24 e 25 de Dezembro, no período entre as 23h00 e as 2h00 de dia 26 de 

Dezembro.  
○ No dia 26 até às 23h00. 
○ Entre as 05h00 de dia 31 de Dezembro e as 02h00 de dia 01 e Janeiro de 2021. 
○ Nota: nestas datas está levantado o dever de recolhimento domiciliário.  

● É proibida a circulação entre Concelhos: 
○ Entre as 00h00 de dia 31 de Dezembro e as 05h00 de 04 de Janeiro de 2021, salvo 

excepções de circulação.  
 
 
HORÁRIOS DOS ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO E SIMILARES E EQUIPAMENTOS CULTURAIS  
● Nos dias 24 e 25 de dezembro podem funcionar:    

o Estabelecimentos de restauração exclusivamente para efeitos de serviço de refeições 
no próprio estabelecimento, até às 01h00, novas admissões de clientes até às 00h00; 

o Estabelecimentos de restauração e similares, exclusivamente para delivery ou take-away, 
diretamente ou através de intermediário, sem acesso ao interior do estabelecimento pelo 
público e apenas sendo permitida a recolha até à 01h00; 

o Os estabelecimentos culturais e as instalações desportivas. 
● Nos dias 31 de Dezembro e 1 de Janeiro os estabelecimentos de restauração e similares podem 

funcionar: 
o Estabelecimentos de restauração exclusivamente para efeitos de serviço de refeições 

no próprio estabelecimento, até às 01h00, novas admissões de clientes até às 00h00; 
o Estabelecimentos de restauração e similares, exclusivamente para delivery ou take-away, 

diretamente ou através de intermediário, sem acesso ao interior do estabelecimento pelo 
público e apenas sendo permitida a recolha até à 01:00 h; 

 
 
FESTAS E CELEBRAÇÕES  
● Nos dias 31 de Dezembro e 1 de Janeiro é proibida a realização de festas ou celebrações públicas ou 

abertas ao público de cariz não religioso. 
 
 
 
 

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


