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

 
INFORMAÇÃO Nº 51 de 02/11/2021 

 
 

MEDIDAS DO GOVERNO 
SITUAÇÃO DE ALERTA 

 
 
Na sequência da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 142-A/2021, de 29 de Outubro de 2021, 
vem renovar a declaração da situação de alerta em todo o território nacional continental, mantendo em 
vigor todas as regras e medidas que vigoram desde o dia 1 de outubro de 2021 ao abrigo da Resolução do 
Conselho de Ministros nº 135-A/2021, de 29 de Setembro.  
 
A presente Resolução vigora até 30 de Novembro de 2021. 
 
A legislação remete para as orientações específicas da Direção Geral de Saúde, neste âmbito, foram 
recentemente atualizadas a Orientação da DGS nº 23/2020 relativa a estabelecimentos de restauração e 
similares e bares e outros estabelecimentos de bebidas e a Orientação da DGS nº 11/2020 relativa a 
medidas de prevenção da transmissão em estabelecimentos de atendimento ao público.    
 
 
 
 
RESTAURAÇÃO E BEBIDAS – MEDIDAS ATUAIS: 

 Ter o Plano de Contingência específico para COVID-19 de acordo com a Orientação nº 006/2020, da 
DGS. Fornecer a todos os trabalhadores esse Plano de Contingência e garantir que estes estão aptos 
para colocar em prática as medidas. 

 Afixar de forma visível a capacidade máxima de pessoas no estabelecimento (interior e exterior). 

 Privilegiar a utilização de esplanadas e espaços exteriores. 

 Promover e incentivar o agendamento prévio. 

 Disponibilizar dispensadores de produto desinfetante de mãos, perto da entrada do estabelecimento 
e noutros locais convenientes e acessíveis, associados a informação explicativa. 

 Garantir uma adequada limpeza e desinfeção de todas as superfícies do estabelecimento. 
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 Assegurar uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente com ventilação natural, através da 
abertura de portas ou janelas. Pode também ser utilizada ventilação mecânica de ar (sistema AVAC – 
Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado). Nestes casos deve ser garantida a limpeza e 
manutenção adequadas.  

 Promover o uso adequado de máscara facial, pelos trabalhadores, de acordo com a Orientação n.º 
011/2021 da DGS, sendo recomendada a sua utilização também nas restantes situações, exceto 
quando tal seja impraticável. 

 Garantir que os trabalhadores que desenvolvam sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não se 
apresentem no local de trabalho e contactam SNS24 (808 24 24 24), seguindo as indicações dadas. 

 Considerar os trabalhadores que desenvolvam sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 durante o 
seu turno de trabalho como caso possível ou provável, são encaminhados para a área de isolamento, 
de acordo com o Plano de Contingência do estabelecimento. 

 Afixar nas entradas, de forma visível, as medidas de prevenção e controlo de infeção a cumprir, 
nomeadamente: 

o Auto monitorização de sintomas, com abstenção de participação caso existam sintomas 
sugestivos da COVID-19: 

o Distanciamento físico entre pessoas na sua mobilidade evitando aglomerados; 
o Informar os clientes que a utilização de máscara é recomendada, pelo princípio da precaução 

em saúde pública, sempre que circulem e não seja possível manter o distanciamento físico; 
o Cumprimento de medidas de etiqueta respiratória e abstenção de contactos na presença de 

sintomatologia sugestiva de COVID-19; 
o Lavagem ou desinfeção das mãos. 

 
 
ESTABELECIMENTOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO – MEDIDAS ATUAIS:  

 Ter o plano de contingência específico para COVID-19, em concordância com a Orientação n.º 
006/2020, da DGS. 

 Dar formação a todos os funcionários relativa ao plano de contingência e às medidas de prevenção e 
controlo da transmissão da COVID-19. 

 Promover o uso adequado da máscara facial, nos termos da Orientação 011/2021 da DGS, durante 
todo o período de trabalho, respeitando as condições de higiene e de segurança durante a sua 
colocação, utilização, remoção e substituição. 

 Informar trabalhadores e utilizadores, relativamente às normas de conduta do espaço e medidas de 
prevenção e controlo da transmissão da COVID-19. 

 Os trabalhadores que desenvolvam sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não devem 
apresentar-se no local de trabalho.  

 Estabelecer circuitos de entrada e de saída desfasados, sempre que possível. 

 Garantir que o atendimento em balcão se faz através de barreiras físicas que limitem o contacto direto 
entre trabalhadores e utilizadores. 

 Disponibilizar dispensadores de produto desinfetante de mãos perto da entrada do estabelecimento 
e noutros locais convenientes e acessíveis. 

 Garantir uma adequada limpeza e desinfeção de todas as superfícies do estabelecimento, com a 
utilização de produtos adequados. 

 Assegurar uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente com ventilação natural. Pode, 
também, ser utilizada ventilação mecânica de ar (sistema AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar 
Condicionado). 
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 Os trabalhadores que desenvolvam sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19, nos termos da Norma 
004/2020 da DGS, não devem apresentar-se no local de trabalho. 

 
 
OUTRAS MEDIDAS EM VIGOR – ESPAÇOS ACESSÍVEIS AO PÚBLICO 

 A ocupação máxima dos espaços acessíveis ao público deixa de existir, mantendo-se as restantes 
regras, nomeadamente:  

o Medidas que assegurem uma distância mínima de 2 m entre as pessoas;  
o Permanência dentro do espaço pelo tempo estritamente necessário; 
o Proibição de situações de espera para atendimento no interior dos estabelecimentos de 

prestação de serviços, recorrendo a marcação prévia. 
o Circuitos específicos de entrada e saída nos estabelecimentos e instalações, utilizando portas 

separadas. 

 Atender com prioridade os profissionais de saúde, os elementos das forças e serviços de segurança e 
dos órgãos de polícia criminal, de proteção e socorro, o pessoal das Forças Armadas e de prestação 
de serviços de apoio social. 

 Obrigatoriedade de informar os clientes, de forma clara e visível, relativamente às regras de ocupação 
máxima, funcionamento, acesso, prioridade, atendimento, higiene, segurança e outras relevantes 
aplicáveis a cada estabelecimento. 
 

 
BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS COM E SEM ESPAÇOS DE DANÇA 

 O acesso a bares, a outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e a estabelecimentos com 
espaço de dança, independentemente do dia da semana ou do horário, depende da apresentação, 
pelos clientes, de Certificado Digital COVID da UE. É dispensada a apresentação de Certificado Digital 
COVID da UE aos trabalhadores, fornecedores ou prestadores de serviços que habilitem o 
funcionamento dos mesmos, exceto, se for exigido por outras normas. 
 
 

RESTAURAÇÃO  

 Deixam de existir limite de número de pessoas por grupo, quer no interior quer nos espaços ou 
serviços de esplanadas abertas dos estabelecimentos de restauração e similares que pode 
permanecer em estabelecimentos de restauração e similares. 
 

 
EVENTOS  

 Os eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, as celebrações religiosas, os 
eventos de natureza corporativa realizados em espaços adequados para o efeito: salas de congressos, 
estabelecimentos turísticos, recintos adequados para a realização de feiras comerciais e os eventos 
culturais em recintos de espetáculo de natureza fixa podem-se realizar sem diminuição de lotação e 
sem necessidade de avaliação prévia de risco; exceto eventos e celebrações desportivas e outros, que 
deverão ser precedidos de avaliação de risco pelas autoridades de saúde locais. 

 Eventos em que o número de participantes exceda o definido pela DGS, devem apresentar aos 
organizadores o Certificado Digital da EU. Os encargos e responsabilidade pela realização de testes de 
diagnóstico, quando aplicável para emissão do Certificado Digital da UE é do participante do evento.  
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EXCEPÇÕES – APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADOS  

 Os menores de 12 anos estão dispensados da obrigação de apresentação de Certificado Digital COVID 
da UE admitido nos termos do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho. 
 

 
REGRAS PARA O USO DE MÁSCARA 

 É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência no interior dos seguintes 
locais: 

o Espaços e estabelecimentos comerciais, incluindo centros comerciais, com área superior a 
400 m²; 

o Lojas de Cidadão; 
o Estabelecimentos de educação, de ensino e das creches, salvo nos espaços de recreio ao ar 

livre; 
o Salas de espetáculos, de exibição de filmes cinematográficos, salas de congressos, recintos de 

eventos de natureza corporativa, recintos improvisados para eventos, designadamente 
culturais, ou similares; 

o Recintos para eventos e celebrações desportivas; 
o Estabelecimentos e serviços de saúde; 
o Estruturas residenciais ou de acolhimento e outros. 

 É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras pelos trabalhadores dos bares, discotecas, restaurantes e 
similares, bem como dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços em que 
necessariamente ocorra contacto físico com o cliente. Exceto quando, em função da natureza das 
atividades, o seu uso seja impraticável. 

 É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras na utilização de transportes coletivos de passageiros, 
incluindo o transporte aéreo, bem como no transporte de passageiros em táxi ou TVDE. 

 A obrigação de uso de máscara ou viseira apenas é aplicável às pessoas com idade superior a 10 anos, 
exceto nos estabelecimentos de educação e ensino, em que a obrigação do uso de máscara por alunos 
apenas se aplica a partir do 2.º ciclo do ensino básico, independentemente da idade. 

 Para acesso à praia, circulação em paredão e marginal e instalações sanitárias deixa de ser obrigatório 
o uso de máscara. Mantendo o distanciamento físico e medidas de proteção pessoal.  

 É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras pelos vendedores ambulantes nas praias. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
NOTA: Este documento foi redigido pela Associação Empresarial do Concelho de Cascais. A informação 
prestada não dispensa a consulta integral dos diplomas.  


