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

 
INFORMAÇÃO Nº 49 de 23/08/2021 

 
 

MEDIDAS DO GOVERNO 
SITUAÇÃO DE CONTINGÊNCIA 

 
 
A Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 114-A/2021, de 20 de Agosto vem alterar as medidas 
a aplicar em todo o território nacional continental, na sequência da situação epidemiológica da COVID-19 
e tendo sido atingido o patamar de 70% da população com a vacinação completa. Com esta legislação, 
autoriza-se o aumento da lotação nos espaços comerciais para 0,08 pessoas por m2, nos restaurantes são 
permitidos grupos de 8 pessoas no interior e 15 pessoas (em grupo) nas esplanadas abertas. Os eventos 
passam a permitir 75% da lotação do espaço. A partir de 01 de Setembro as Lojas do Cidadão passam a 
prestar atendimento sem necessidade de marcação prévia. As medidas previstas entram em vigor a partir 
do dia 23 de Agosto até às 23h59 de dia 30 de Setembro de 2021. 
 
 
CAPACIDADE DOS ESTABELECIMENTOS OU LOCAIS ABERTOS AO PÚBLICO (Art.º 11º) 

 Ocupação de 2 pessoas/25 m2 (0,08 pessoas por metro quadrado de área), exceto os 
estabelecimentos de prestação de serviços; 

 Distanciamento mínimo de 2 m entre as pessoas; 

 Proibição de situações de espera para atendimento no interior dos estabelecimentos de prestação de 
serviços, devendo recorrer à marcação prévia; 

 Os limites previstos de ocupação máxima por pessoa não incluem os funcionários e prestadores de 
serviços que se encontrem a exercer funções nos espaços em causa. 

 
 
HORÁRIOS DOS ESTABELECIMENTOS (Art.º 13º) 

 As atividades de comércio de retalho alimentar e não alimentar funcionam de acordo com o horário 
do respetivo licenciamento. 

 Funcionam de acordo com o horário do respetivo licenciamento, com limite de encerramento às 2h00, 
admissões de clientes até às 01h00: 



AECC - INFORMAÇÃO Nº 49 DE 23/08/2021 

Pág.: 2 
GUIA DE APOIO AO EMPRESÁRIO NO ÂMBITO DO IMPACTO DO COVID-19 

o Restaurantes e similares; 
o Equipamentos culturais e desportivos; 
o Restantes estabelecimentos e equipamentos que prestam serviços. 

 No caso de estabelecimentos autorizados a funcionar durante 24 horas por dia, ficam os mesmos 
autorizados a reabrir a partir das 08:00 h. 

 Estes horários não se aplicam a: 
o Farmácias, clínicas, consultórios e outros serviços de saúde; 
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” 
o Entre outros.  

 
 
RESTAURAÇÃO E SIMILARES – REGRAS E HORÁRIOS (Art. 16º) 

 O funcionamento de estabelecimentos de restauração e similares é permitido caso se verifiquem as 
seguintes condições: 

o Admissão de clientes no interior do estabelecimento - máximo 8 pessoas por grupo, salvo 
coabitantes do mesmo agregado familiar; 

o Admissão de clientes no exterior do estabelecimento em esplanada aberta - máximo 15 
pessoas por grupo, salvo coabitantes do mesmo agregado familiar; 

o Determinar a capacidade máxima do estabelecimento, por forma a assegurar o 
distanciamento físico recomendado (pelo menos 2 metros) entre as pessoas não coabitantes 
nas instalações e garantir o cumprimento da legislação em vigor. A capacidade máxima 
determinada de pessoas/serviço do estabelecimento (interior e exterior) deve estar afixada 
em documento próprio, visível para o público. 

o Utilizar mecanismos de marcação prévia, para evitar esperas no exterior; 
o Cumprimento das regras da DGS e do presente Decreto. 

 Aos sábados, domingos e feriados, bem como às sextas-feiras a partir das 19h00, o funcionamento de 
estabelecimentos de restauração para efeitos de serviço de refeições no interior do estabelecimento, 
apenas é permitido para os clientes que apresentem Certificado Digital COVID da UE admitido 
(Decreto-Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de Junho), ou sejam portadores de um teste com resultado 
negativo (ver Testes Admitidos), exceto menores de 12 anos. 

 A permanência em esplanadas abertas, cujo funcionamento é permitido, nos horários previstos para 
a restauração, não obriga à apresentação de teste com resultado negativo, tal como é permitido o 
acesso destes cidadãos ao interior do estabelecimento para efeitos de acesso a serviços comuns (ex. 
casa de banho ou sistemas de pagamento. 

 A testagem não é obrigatória aos trabalhadores dos espaços ou estabelecimentos bem como a 
eventuais fornecedores ou prestadores de serviços que habilitem o funcionamento dos mesmos, 
exceto, em ambos os casos, se a respetiva testagem for exigida ao abrigo de outras normas.  

 Os estabelecimentos de restauração e similares, independentemente da área de venda ou prestação 
de serviços, podem funcionar para efeitos de atividade de confeção destinada a 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); estando os mesmos dispensados de respetiva licença. 
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BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE BEBIDAS (Art.º 17º) 

 Os bares ou outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo podem funcionar com as regras 
estabelecidas para o setor da restauração e similares, sem necessidade de alteração da respetiva 
classificação de atividade económica, desde que sigam as regras e orientações em vigor e as 
especificamente elaboradas pela DGS para estes estabelecimentos e os espaços destinados a dança 
ou similares não sejam utilizados para esse efeito, devendo permanecer inutilizáveis ou, em 
alternativa, ser ocupados com mesas destinadas aos clientes. 

 
CERTIFICADO DIGITAL E TESTES ADMITIDOS 

 No acesso a eventos de natureza cultural, desportiva, corporativa ou familiar, designadamente 
casamentos e batizados, é necessária a apresentação do Certificado Digital COVID da EU ou em 
alternativa teste com resultado negativo; exceto para menores de 12 anos.  

 Para admissão para serviço de refeições no interior dos estabelecimentos de restauração (sextas a 
partir das 19h00, fins-de-semana e feriados), acesso no momento do check-in a estabelecimento 
turístico ou alojamento local, e assistir ou participar nos eventos indicados acima é admitida a 
apresentação de Certificado Digital COVID da EU ou teste com resultado negativo. 

 Para fins das situações acima, são admitidos os seguintes testes: 
o A realização laboratorial de teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) nas 72 horas 

anteriores à sua apresentação; 
o A realização de teste rápido de antigénio (TRAg), verificado por entidade certificada, nas 48 

horas anteriores à sua apresentação; 
o A realização de teste rápido de antigénio (TRAg), na modalidade de autoteste, nas 24 horas 

anteriores à sua apresentação, na presença de um profissional de saúde ou da área 
farmacêutica que certifique a realização do mesmo e o respetivo resultado; 

o A realização de teste rápido de antigénio (TRAg), na modalidade de autoteste (a realizar pelo 
próprio cliente), no momento, à porta do estabelecimento ou do espaço cuja frequência se 
pretende, com a supervisão dos responsáveis dos estabelecimentos. 

 Cabe à organização/gerência solicitar e verificar o cumprimento destas indicações, que não podem 
prejudicar o direito à proteção de dados pessoais, sendo expressamente proibido o registo ou a 
conservação de dados pessoais associados ao Certificado Digital COVID da UE ou a resultados de 
testes, incluindo comprovativos da sua realização, associados à identidade da pessoa, salvo com 
expressa autorização da mesma, devendo a consulta de dados pessoais para efeitos de verificação do 
cumprimento do disposto no presente artigo limitar–se ao estritamente necessário. 

 
 
VENDA DE BEBIDAS ALCOOLICAS E CONSUMO (Art.º 19) 

 É proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou em postos de abastecimento de 
combustíveis. 

 É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público e vias públicas 
exceto nas esplanadas abertas dos estabelecimentos de restauração e similares devidamente 
licenciados para o efeito. 

 
 
EVENTOS (Art.º 22) 

 É permitida a realização de celebrações e eventos, até ao limite das 2h00 da manhã, mediante 
cumprimento das orientações específicas definidas pela DGS para: 

o Cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias; 
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o Eventos de natureza familiar, casamentos e batizados, mantendo a lotação de capacidade até 
75 % do espaço; 

o Eventos culturais em recintos de espetáculo de natureza fixa, com limite de lotação de 75 % 
do espaço;  

o Eventos de natureza corporativa realizados em espaços adequados para o efeito, 
designadamente salas de congressos, estabelecimentos turísticos, recintos adequados para a 
realização de feiras comerciais e espaços ao ar livre, com diminuição de lotação.  

o Outros eventos (interior ou ar livre) com diminuição de lotação. 

 Na ausência de orientação da DGS regem-se pelas regras definidas para os espaços comerciais e de 
restauração, quanto aos espaços de restauração nestes envolvidos, os participantes devem usar 
máscara ou viseira nos espaços fechados.  

 Os eventos com público realizados fora de estabelecimentos destinados para o efeito devem ser 
precedidos de avaliação de risco, pelas autoridades de saúde locais, para determinação da viabilidade 
e condições da sua realização.  
 

 
ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA  

 É permitida, desde que no cumprimento das orientações definidas pela DGS a prática de todas as 
atividades de treino e competitivas profissionais e equiparadas, bem como de todas as atividades de 
treino e competitivas amadoras, incluindo de escalões de formação. 

 É igualmente permitida a prática de atividade física ao ar livre e em ginásios e academias, bem como, 
mediante apresentação, no momento do acesso ao ginásio ou academia, de Certificado Digital COVID 
da UE ou de um teste com resultado negativo, a participação em aulas de grupo. 
 
 

SERVIÇOS PÚBLICOS  

 Os serviços públicos desconcentrados e as lojas do cidadão prestam o atendimento presencial sem 
necessidade de recurso a marcação prévia, a partir de dia 1 de Setembro.  

 
 
 

SÃO ENCERRADAS SEGUINTES ATIVIDADES (Art.º 12) 
 

 Discotecas, bares e salões de dança ou de festa ou locais ou instalações semelhantes às anteriores. 

 Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer natureza. 
 
 
NOTA: Este documento foi redigido pela Associação Empresarial do Concelho de Cascais. A informação 
prestada não dispensa a consulta integral dos diplomas.  


