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INFORMAÇÃO Nº 33 de 19/01/2021 

 
 

ALTERAÇÃO DAS MEDIDAS DO GOVERNO 
ESTADO DE EMERGÊNCIA 

 
 
O Decreto nº 3-B/2021, de 19 de Janeiro vem alterar a regulamentação e clarificar algumas medidas 
restritivas decorrentes do estado de emergência em vigor até as 23h59 de dia 30 de Janeiro de 2021 
(Decreto do Presidente da República nº 6-B/2021, de 13 de Janeiro) e também promover a adoção de 
medidas adicionais, procedendo à primeira alteração ao Decreto nº 3-A/2021, de 14 de Janeiro. O 
presente decreto entra em vigor a partir das 00h00 de 20 de Janeiro de 2021 e aplica-se a todo o território 
continental. Está também em vigor o Despacho n.º 714-C/2021, de 15 de Janeiro, que limita a venda de 
artigos cujas lojas estão obrigadas a estar encerradas, em estabelecimentos de comércio a retalho.  
 
 
 

HORÁRIOS DOS ESTABELECIMENTOS (Art. 15º) 
 As atividades de comércio a retalho, prestação de serviços encerram: 

o Às 20h00 nos dias de semana.  
o Às 13h00 aos sábados, domingos e feriados.  

 O retalho alimentar encerra às 17h00 aos fins de semana e feriados. 

 A restauração e similares no âmbito da confeção de refeições para fora e/ou entrega de produtos 
embalados para entregas ao domicílio ou take-away pode realizar-se após as 20h00 nos dias de 
semana e após as 13h00 aos fins de semana e feriados.    

 Estes horários não se aplicam a: 
o Farmácias, clínicas e consultórios (atendimentos urgentes); 
o Estabelecimentos educativos, de ensino e de formação profissional; 
o Estabelecimentos turísticos e de alojamento local; 
o Funerárias e atividades conexas; 
o Postos de abastecimento 
o Atividades de aluguer de veículos “rent a car” e “rent a cargo” 
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o Entre outros. 
 
ATIVIDADES SUSPENSAS – PROIBIÇÃO DE TAKE-AWAY OU ENTREGA AO POSTIGO 

 Os estabelecimentos cujas atividades se encontram suspensas (exemplo: lojas de vestuário, 
sapatarias, decoração, livrarias,…), podem manter a respetiva atividade exclusivamente para efeitos 
de entrega ao domicílio. Está proibida a disponibilização dos bens à porta do estabelecimento ou ao 
postigo.  

 
 

RESTAURAÇÃO E SIMILARES – REGRAS PARA DELIVERY E TAKE-AWAY E BEBIDAS (Art. 15, 21 e 23º) 
 Restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, funcionam exclusivamente para efeitos de 

confeção destinada ao consumo fora do estabelecimento através de entrega ao domicílio, 
diretamente ou através de intermediário, bem como para disponibilização de refeições ou produtos 
embalados à porta do estabelecimento ou ao postigo (take -away). 

 Nas entregas ao domicílio, diretamente ou através de intermediário, é permitida a venda de bebidas, 
sendo o fornecimento de bebidas alcoólicas autorizado até às 20h00. 

 Na venda em take-away de refeições ou produtos embalados está proibida a venda de qualquer tipo 
de bebidas. 

 É proibido o consumo de refeições ou produtos à porta do estabelecimento ou nas suas imediações. 

 Os restaurantes situados em conjuntos comerciais só podem funcionar para confecção destinada a 
consumo fora do estabelecimento através de entrega ao domicílio, diretamente ou através de 
intermediário, sendo proibida a disponibilização de refeições ou produtos à porta do estabelecimento 
ou ao postigo (take -away). 

 Os foodcourts dos conjuntos comerciais são encerrados. 
 
 
NÃO SE SUSPENDEM AS SEGUINTES ATIVIDADES 

 Estabelecimentos educativos, de ensino e de formação profissional, creches, centros de atividades 
ocupacionais, espaços onde funcionem respostas no âmbito da escola a tempo inteiro, onde se 
incluem atividades de animação e de apoio à família, componente de apoio à família, e atividades de 
enriquecimento curricular, bem como centros de atividades de tempos livres, centros de estudo e 
similares, nestes últimos casos, apenas para crianças menores de 12 anos.  

 
 
SALDOS, PROMOÇÕES E LIQUIDAÇÕES 

 É proibida a publicidade, a atividade publicitária ou a adoção de qualquer outra forma de 
comunicação comercial, de saldos, promoções ou liquidações, que promovam o aumento do fluxo de 
pessoas a um estabelecimento. 

 
 
VENDAS PROIBIDAS EM ESTABABELECIMENTOS DE COMÉRCIO A RETALHO 
Estão proibidas as vendas presenciais dos produtos abaixo descriminados, em estabelecimentos de 
comércio a retalho. As vendas podem ser efetuadas mediante meios de comunicação à distancia somente 
com entrega ao domicílio, pois é proibida qualquer entrega à porta ou ao postigo dos estabelecimentos. 

 Mobiliário, decoração e produtos têxteis para o lar; 

 Jogos e brinquedos; 

 Livros; 
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 Desporto, campismo e viagens; 

 Vestuário, calçado e acessórios de moda. 
 
PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO ENTRE CONCELHOS 

 É proibida a circulação para fora do concelho do domicílio entre as 20h00 de sexta-feira e as 05h00 
de segunda-feira, sem prejuízo das exceções previstas no artigo 11.º do Decreto n.º 9/2020, de 21 de 
novembro, com as necessárias adaptações e também o exercício do direito de voto. 

 
 
OUTRAS MEDIDAS 

 Os trabalhadores que não esteja a cumprir o dever de recolhimento obrigatório no domicílio, sempre 
que não seja possível o teletrabalho, devem dispor de uma Declaração emitida pela da Entidade 
Empregadora para poder circular na via pública. 

 As empresas do setor dos serviços que tenham mais de 250 trabalhadores, independentemente do 
vínculo laboral, da modalidade ou da natureza da relação jurídica, enviam à Autoridade para as 
Condições de Trabalho, no prazo de 48 horas da entrada em vigor do diploma, a lista nominal dos 
trabalhadores que não podem laborar em teletrabalho.  

 
 

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


