
Medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia (atualização)

Decreto-Lei n.º 22/2020, de 16 de maio

Prorrogação da declaração de situação de calamidade

Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio

A prorrogação dá continuidade ao
processo de desconfinamento iniciado
em 30 de abril de 2020, no quadro de
uma evolução controlada da situação
epidemiológica em Portugal, que
justifica a renovação da situação de
calamidade.
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Novidades legislativas - COVID 19

Décima primeira alteração ao Decreto-
Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.1
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https://dre.pt/application/conteudo/133914977
https://dre.pt/application/conteudo/130243053


Entre 18 e 31 de maio, se as respostas
sociais reiniciem a sua atividade e o
trabalhador optar por manter em
recolhimento domiciliário o filho ou
outro dependente a cargo, as faltas do
trabalhador consideram-se justificadas,
com perda de retribuição. Manterá,
também, o direito ao apoio excecional à
família para trabalhadores por conta de
outrem (correspondente a 2/3 da sua
remuneração base, pago em partes
iguais pela entidade empregadora e
pela SS) e para trabalhadores
independentes (correspondente a 1/3
da base de incidência contributiva
mensualizada referente ao primeiro
trimestre de 2020).
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Uso obrigatório de máscaras e viseiras

Apenas a partir dos 10 anos:
• Nos estabelecimentos de ensino e creches o uso de máscaras ou viseiras passa a ser obrigatório apenas

para alunos maiores 10 anos e não de 6, como até aqui.
• Nos transportes coletivos de passageiros o uso de máscaras ou viseiras passa a ser obrigatório apenas

para aqueles que tenham idade igual ou superior a 10 anos.

Reabertura de creches e similares

A partir de 18 de maio, cessa a suspensão das atividades nas respostas sociais de creche, creche familiar e
ama, e centro de atividades ocupacionais, devendo ser observadas as regras de ocupação, permanência,
distanciamento físico e de higiene determinadas pela Direção-Geral da Saúde.

Documentos oficiais

• O cartão do cidadão, certidões e certificados emitidos pelos serviços de registos e da identificação civil, a
carta de condução, os documentos e vistos relativos à permanência em território nacional, bem como as
licenças e autorizações cuja validade expirou passam a ser aceites, nos mesmos termos, até 30 de
outubro de 2020 e, após essa data, desde que o seu titular faça prova de que já procedeu ao
agendamento da respetiva renovação. Prorroga-se assim a data anteriormente prevista para aceitação de
documentos expirados, que era até 30 de junho de 2020.

• Encontra-se agora previsto que o cartão de beneficiário familiar de ADSE cuja validade expire a partir do
dia 17 de maio ou nos 15 dias imediatamente anteriores é aceite até 30 de outubro de 2020.

As alterações entraram em vigor no dia
17 de maio de 2020.
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Atividades económicas 

Este tema já foi desenvolvido na nossa
nota informativa sob o título “Estado de
Calamidade: Confinamento obrigatório
e dever cívico de recolhimento
domiciliário”, publicada no passado dia
01 de maio de 2020, que pode ser
consultada aqui.

As alterações entraram em vigor às
00h00 do dia 18 de maio de 2020, e
vigoram em todo o território nacional
até às 23:59h do dia 31 de maio de
2020.

Mantém-se o dever cívico de recolhimento domiciliário, contudo, passam a ser PERMITIDAS:

a) Deslocações para efeitos de fruição de momentos ao ar livre, designadamente em parques, nas marginais,
em calçadões, nas praias, mesmo que para banhos, ou similares;

b) Deslocações de menores e seus acompanhantes para frequência dos estabelecimentos escolares e creches;

c) Deslocações de pessoas com deficiência para frequência de centros de atividades ocupacionais.

Prorrogação da declaração de situação de calamidade

A) Redução da amplitude do dever cívico de recolhimento:

https://vieirarocha.pt/estado-de-calamidade-confinamento-obrigatorio-e-dever-civico-de-recolhimento-domiciliario/
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Estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços

Reabertura de estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços que disponham de uma área
de venda ou prestação de serviços inferior a 400 m2 (anteriormente 200m2).

Os estabelecimentos que se encontrem em conjuntos comerciais permanecerão encerrados, salvo se
dispuserem de área igual ou inferior a 400m2 e uma entrada autónoma e independente pelo exterior.

Passa a ser permitida a abertura de estabelecimentos com uma área superior a 400 m2, quando:

a) O respetivo funcionamento tenha sido autorizado pelo município territorialmente competente, com respeito
pelas regras vigentes;

b) Os estabelecimentos restrinjam a área de venda ou de prestação de serviços a uma área não superior a
400m2.

As demais restrições permanecem inalteradas, sem prejuízo dos estabelecimentos que constem do anexo II à
Resolução do Conselho de Ministros, que podem abrir/permanecer abertos, e cuja lista pode ser consultada
aqui.

Próximas alterações 

B) Redução das restrições às atividades económicas:

Este tema já foi desenvolvido na nossa
nota informativa sob o título “Estado de
Calamidade: Restrições às atividades
económicas”, publicada no passado dia
01 de maio de 2020, que pode ser
consultada aqui.

Prorrogação da declaração de situação de calamidade

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133914977/details/maximized?serie=I&day=2020-05-17&date=2020-05-01
https://vieirarocha.pt/estado-de-calamidade-confinamento-obrigatorio-e-dever-civico-de-recolhimento-domiciliario/
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Restaurantes e similares

Os restaurantes e similares podem agora abrir ao público, nas seguintes condições:

a) A ocupação, no interior do estabelecimento, não exceda 50 % da respetiva capacidade,
b) A partir das 23:00 h o acesso ao público fique excluído para novas admissões;
c) Observem as instruções especificamente elaboradas para o efeito pela DGS, bem como as regras previstas no decreto-lei, nomeadamente, quanto ao

horário de atendimento, de higiene e de disponibilização de soluções desinfetantes cutâneas;
d) Recorram a mecanismos de marcação prévia, a fim de evitar situações de espera para atendimento nos estabelecimentos, bem como no espaço exterior.

É ainda permitida a ocupação ou o serviço em esplanadas, desde que respeitadas, com as necessárias adaptações, as orientações da DGS.

Teletrabalho

Mantém-se a obrigatoriedade da adoção do regime de teletrabalho.
Sendo que, nas funções em que não seja possível a adoção do aludido regime, devem agora ser estabelecidas, dentro dos limites previstos na lei ou em
regulamentação laboral aplicável ao respetivo trabalhador, escalas de rotatividade de trabalhadores, diárias ou semanais, e com horários diferenciados de
entrada e saída.

Prorrogação da declaração de situação de calamidade

B) Redução das restrições às atividades económicas:

Próximas alterações 
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Reabertura de outras instalações e estabelecimentos

Deixam de estar encerradas as seguintes instalações e estabelecimentos:
a) Museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos ou similares (exceto grutas nacionais, regionais e municipais, públicas ou privadas, sem prejuízo do

acesso dos trabalhadores para efeitos de conservação);
b) Galerias de arte e salas de exposições;
c) Campos de futebol, rugby e similares;
d) Estádios.

Feiras e mercados

• Para cada recinto de feira ou mercado, deve existir um plano de contingência para a COVID-19, elaborado ou aprovado pela autarquia local competente,
no caso de feiras e mercados sob exploração de entidades privadas.

• O referido plano de contingência deve, com as necessárias adaptações, respeitar as regras em vigor para os estabelecimentos de comércio a retalho
quanto a ocupação, permanência e distanciamento físico, assim como as orientações da DGS, e um cumpram as regras previstas no art.º 18.º desta
resolução, que poderá consultar aqui.

• O reinício da atividade, em feiras e mercados, de prestação de serviços de restauração e bebidas não sedentária ou de outros prestadores de serviços
acompanha a reabertura faseada das atividades correspondentes exercidas em estabelecimento comercial.

Parques de campismo e caravanismo e áreas de serviço de autocaravanas

As entidades exploradoras de parques de campismo e caravanismo devem assegurar que a capacidade máxima de acampamento é de 2/3 da área
legalmente fixada, assim como a lotação máxima apenas deve ser de 2/3 da sua capacidade total.

Prorrogação da declaração de situação de calamidade

Próximas alterações

B) Redução das restrições às atividades económicas (alterações):

https://dre.pt/application/conteudo/133914977
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Serviços públicos – Lojas do Cidadão

As lojas de cidadão que continuam encerradas podem aceitar marcações para atendimento presencial a realizar após 1 de junho de 2020, mantendo-se o
atendimento presencial por marcação nas Lojas de Cidadão apenas nas localidades onde não existam balcões desconcentrados, bem como a prestação
desses serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto com os cidadãos e as empresas.

Museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e similares

O funcionamento dos museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e similares, passa a ser permitido, desde que observem as normas e as instruções
definidas pela DGS e, cumpram as regras previstas no art.º 21 desta resolução, que poderá consultar aqui.
A admissão dos visitantes deve ser realizada de forma livre ou por conjunto de pessoas, dependendo da área do referido equipamento cultural, devendo ser
assegurada a regra de ocupação máxima indicativa de 0,05 pessoas por m2 de área.
É, ainda, permitida a ocupação ou o serviço em esplanadas, assim como, nas áreas de consumo de restauração e bebidas dos equipamentos culturais desde
que respeitadas, com as necessárias adaptações, as orientações da DGS para o setor da restauração.

Visitas a utentes de lares e outras estruturas residenciais

Passam a ser permitidas visitas a utentes de estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados e outras respostas dedicadas a pessoas idosas, bem como a crianças, jovens e pessoas com deficiência, desde que sejam observadas
as regras definidas pela DGS.
Mediante avaliação da situação epidemiológica específica, pode ser determinada pela DGS, em articulação com a autoridade de saúde local e
coordenadamente com o membro do Governo responsável pela área da saúde, a suspensão de visitas à instituição por tempo limitado.

Prorrogação da declaração de situação de calamidade

B) Redução das restrições às atividades económicas (alterações):

https://dre.pt/application/conteudo/133914977
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