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MEDIDAS DO GOVERNO 
PRORROGAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA 

 
 
O Decreto nº 11-A/2020, de 21 de Dezembro vem regulamentar a prorrogação do estado de emergência 
efetuada pelo Decreto do Presidente da República nº 66-A/2020, de 17 de Dezembro, representando a 
primeira alteração ao Decreto nº 11/2020 de 6 de Dezembro, que vem regulamentar a aplicação da 
revisão das medidas decorrentes do agravamento da situação epidemiológica que se vive. Estas medidas 
entram em vigor a partir das 00h00 de 24 de Dezembro até ao dia 07 de Janeiro. 
Cascais, bem como os concelhos limítrofes (Sintra, Oeiras, Amadora) mantém-se no escalão de risco 
elevado, estando Lisboa como risco muito elevado. O Governo pretende manter o critério de revisão 
quinzenal da distribuição dos concelhos pelos níveis de risco. 
 
 
 
MEDIDAS - PERÍODO DE NATAL E ANO NOVO – CASCAIS  
 
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. 
○ Nota: somente nestas datas está levantado o dever de recolhimento domiciliário.  

● É proibida a circulação na via pública em todo o território nacional continental: 
○ No dia 31 de Dezembro, a partir das 23h00 e até às 05h00 de dia 01 de Janeiro de 2021 

(nos termos do art.º 34º) 
○ Nos dias 01 a 03 de Janeiro, até às 05h00 do dia seguinte (nos termos do art.º 34 e 40º) 
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HORÁRIOS DOS ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO E SIMILARES  
 
● 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; 

● No dia 26 de Dezembro encerram às 22h30 os estabelecimentos de restauração e similares 
● No dia 31 de Dezembro, em todo o território nacional os estabelecimentos de restauração e similares: 

o Encerram às 22h30, 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. 

 
 
 

HORÁRIOS – COMÉRCIO A RETALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

• Nos dias 1 a 3 de Janeiro de 2021, fora do período entre as 08h00 e as 13h00, são suspensas as 
atividades de comércio a retalho e prestação de serviços  

 
 
 
INFORMAÇÃO ADICIONAL 
 
As outras medidas mencionadas no Guia de Apoio ao Empresário nº 29 mantém-se relativamente aos 
horários nos restantes dias, distanciamento, capacidade dos estabelecimentos, venda de álcool, bem 
como as medidas de segurança, higiene, ocupação, distanciamento e informação aos clientes e 
venda/consumo de bebidas alcoólicas implementadas até então. 

 
 
 

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


