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MEDIDAS DO GOVERNO 
PRORROGAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA 

 
 
O Decreto nº 2-A/2021, de 7 de Janeiro vem regulamentar a aplicação das medidas decorrentes da 
prorrogação do estado de emergência, efetuada pelo Decreto do Presidente da República nº 6-A/2021, 
de 6 de Janeiro que vigora até às 23h59 de 15 de Janeiro de 2021. O presente decreto procede à segunda 
alteração ao Decreto nº 11/2020, de 6 de Dezembro, cujas medidas entram em vigor a partir das 00h00 
de 8 de Janeiro de 2021. Cascais e alguns dos Concelhos limítrofes (Oeiras, Amadora, Lisboa) encontram-
se no escalão de risco muito elevado, estando Sintra como risco elevado. O Governo renovou o estado 
de emergência por 8 dias a fim de analisar a evolução epidemiológica decorrente do período festivo. 
Estabeleceram-se, para o fim-de-semana de 9 e 10 de Janeiro, as mesmas regras para os concelhos de 
risco elevado, muito elevado e extremo.  
 
 
 
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS – DE 8 a 11 DE JANEIRO DE 2021 - CASCAIS  
 
 
PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO PARA FORA DO CONCELHO DE DOMÍCILIO 
 
● Os cidadãos não podem circular para fora do concelho do domicílio no período compreendido entre 

as 23h00 do dia 8 de Janeiro de 2021 e as 05h00 do dia 11 de Janeiro de 2021, exceto para:  
○ 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;  
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○ 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;  

○ 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;  

○ Retorno ao domicílio;  

○ Entre outros (Art.º 11 do Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, com as necessárias 
adaptações). 

 
 
 
PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NA VIA PÚBLICA E DEVER GERAL DE RECOLHIMENTO DOMICILIÁRIO  
 
● É proibido circular na via pública aos sábados e domingos, entre as 13h00 e as 05h00, e diariamente 

entre as 23h00 e as 05h00 salvo exceções previstas no Art.º 34. Devendo cumprir o recolhimento 
domiciliário imposto. 

● As deslocações devem ser feitas preferencialmente desacompanhadas. 
● São também permitidas as deslocações a mercearias e supermercados e a outros estabelecimentos 

de venda de produtos alimentares e de higiene, para pessoas e animais e deslocações a restaurantes 
e similares para aquisição de refeições ou produtos embalados (take-away) – Art.º 43 

 
 
 
COMÉRCIO A RETALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SÁBADO E DOMINGO – CASCAIS 
 
● Aos sábados e domingos, fora do período compreendido entre as 08h00 e as 13h00 são suspensas as 

atividades em estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços. 
● Podem manter-se em atividade:  

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 m2 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, 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. 

o Postos de abastecimento de combustíveis exclusivamente para efeitos de venda ao público 
de combustíveis e abastecimento de veículos e desde que no âmbito das deslocações 
autorizadas. 

o Estabelecimentos cujo horário de abertura habitual seja anterior às 08h00 podem continuar 
a praticar esse horário. 

o Os estabelecimentos autorizados a funcionar durante 24 horas por dia ficam os mesmos 
autorizados a reabrir a partir das 08h00. 
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INFORMAÇÃO ADICIONAL 
 
As outras medidas mencionadas no Guia de Apoio ao Empresário nº 29 e 30 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.  


