
Regime contraordenacional

Decreto-Lei n.º 28-B/2020, de 26 de junho

Medidas excecionais aplicáveis

Resolução do Conselho de Ministros n.º 51-A/2020, de 26 de junho

É criado um quadro sancionatório
aplicável às situações de
incumprimento previstas na
regulamentação da situação de alerta,
contingência e calamidade, tendo
entrado em vigor no passado dia 27 de
junho de 2020.
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Declaração de situação de calamidade, contingência e alerta | Covid-19

A resolução produz a partir das 00h00
do dia 1 de julho de 2020 e até às
23h59 do dia 14 de julho de 2020.
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Região Situação

Portugal Continental Alerta

Área Metropolitana de Lisboa (AML) Contingência

• Freguesias de Alfragide, Águas Livres, Falagueira-Venda Nova,
Encosta do Sol, Venteira, Mina de Água, do concelho da
Amadora;

• Na União das Freguesias de Pontinha e Famões, União das
Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival de Basto, União
das Freguesias de Ramada e Caneças e Odivelas, do concelho
de Odivelas;

• Na Freguesia de Santa Clara, no concelho de Lisboa;
• Na União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação,

União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, do concelho
de Loures;

• Na União das Freguesias de Agualva e Mira-Sintra, Algueirão-
Mem Martins, União de Freguesias do Cacém e São Marcos,
União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, União
das Freguesias de Queluz e Belas e Rio de Mouro, do
concelho de Sintra.

Calamidade

Apesar de se verificar uma tendência
decrescente do número de novos casos
de infetados na maioria do território
nacional, regista-se uma incidência
persistente em algumas regiões.
Com efeito, o Governo decidiu dividir o
país em três níveis diferentes de alerta.
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Confinamento obrigatório

Continua a existir o dever confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, no respetivo domicílio ou
noutro local definido pelas autoridades de saúde para:
a)Os doentes com COVID-19 e os infetados com SARS-Cov2;
b)Os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde tenham determinado

a vigilância ativa.

Especificidade:
Nas áreas abrangidas pela situação de calamidade, os cidadãos sujeitos a confinamento obrigatório são
acompanhados por equipas constituídas pela Proteção Civil Municipal, pelos Serviços de Ação Social, pelas
Autoridades de Saúde Pública, pelas Unidades de Cuidados na Comunidade e pelas forças de segurança.

Instalações e estabelecimentos encerrados

Mantêm-se encerradas as instalações e estabelecimentos referidos no anexo I da resolução, que poderá consultar
aqui.

Exceção:
Membro do Governo responsável pela área da atividade a retomar, após emissão de parecer técnico favorável pela
DGS, podem autorizar a abertura de instalações e estabelecimentos.

Na ausência de publicação de documentos técnico-normativos ou de orientações específicas da DGS para a
retoma do funcionamento de determinada atividade, legalmente autorizada, devem ser seguidas as
recomendações previstas no Guia de Recomendações por tema e setor de atividade, publicado pela DGS.

Com a publicação desta resolução é
permitida a reabertura de praças, locais
e instalações tauromáquicas e, bem
assim, de termas e spas ou
estabelecimentos afins.

Mais medidas
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Teletrabalho e organização de trabalho

O empregador continua a poder adotar o regime de teletrabalho, de acordo com o Código de Trabalho.

Contudo, é Obrigatório:

1. Quando requerido pelo trabalhador, independentemente do vínculo laboral e sempre que as funções em causa o permitam, nas seguintes situações:
a) O trabalhador, mediante certificação médica, se encontre abrangido pelo regime excecional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos;
b) O trabalhador com deficiência, com grau de incapacidade igual ou superior a 60%.
2. Quando os espaços físicos e a organização do trabalho não permitam o cumprimento das orientações, na estrita medida do necessário.

Alternativa:
Adoção de escalas de rotatividade de trabalhadores entre o regime de teletrabalho e o trabalho prestado no local de trabalho habitual, diárias ou semanais, horários
diferenciados de entrada e saída, horários diferenciados de pausas e de refeições.

Veículos particulares com lotação superior a cinco lugares

Os veículos particulares com lotação superior a cinco pessoas apenas podem circular, salvo se todos os ocupantes integrarem o mesmo agregado familiar, com dois terços
da sua capacidade, devendo os ocupantes usar máscara ou viseira.

Exceção:
Se tiverem atestado médico de Incapacidade Multiusos ou declaração médica, que ateste que a condição clínica da pessoa não se coaduna com esta utilização.

Consumo de bebidas alcoólicas

É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público e vias públicas, excetuando-se os espaços exteriores dos estabelecimentos de
restauração e bebidas devidamente licenciados para o efeito.

Mais medidas
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Mantêm-se as regras de ocupação, permanência e distanciamento físico

a) Regra de ocupação máxima indicativa de 0,05 pessoas por m2 de área, nos espaços acessíveis ao público, com exceção dos estabelecimentos de prestação de serviços;
b) A adoção de medidas que assegurem uma distância mínima de 2 metros entre as pessoas, salvo disposição especial ou orientação da DGS em sentido distinto;
c) A garantia de que as pessoas permanecem dentro do espaço apenas pelo tempo estritamente necessário;
d) A proibição de situações de espera para atendimento no interior dos estabelecimentos de prestação de serviços (é recomendada a marcação prévia);
e) A definição, sempre que possível, de circuitos específicos de entrada e saída nos estabelecimentos e instalações, utilizando portas separadas;
f) A observância de outras regras definidas pela DGS;
g) O incentivo à adoção de códigos de conduta aprovados para determinados setores de atividade ou estabelecimentos, desde que não contrariem o disposto nesta

resolução.

Mantêm-se as regras de higiene

a) Assegurar a limpeza e desinfeção diárias e periódicas dos espaços, equipamentos, objetos e superfícies, com os quais haja um contacto intenso;
b) Assegurar a limpeza e desinfeção, após cada utilização ou interação, dos terminais de pagamento automático, equipamentos, objetos, superfícies, produtos e utensílios

de contacto direto com os clientes;
c) Promover a contenção, tanto quanto possível, pelos trabalhadores ou pelos clientes, do toque em produtos ou equipamentos bem como em artigos não embalados;
d) Promover o controlo do acesso aos provadores, nos estabelecimentos de comércio a retalho de vestuário e similares;
e) Assegurar a limpeza e desinfeção, sempre que possível, em caso de trocas, devoluções ou retoma de produtos, a menos que tal não seja possível ou comprometa a

qualidade dos produtos;
f) Ou o cumprimento de outras regras definidas em códigos de conduta aprovados para determinados setores de atividade ou estabelecimentos, desde que não

contrariem o disposto nesta resolução.

Disponibilização de soluções desinfetantes cutâneas
Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem assegurar a sua disponibilização, para os trabalhadores e clientes, junto de todas as
entradas e saídas, assim como no seu interior, em localizações adequadas para desinfeção de acordo com a organização de cada espaço.

Mais medidas
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Horários de atendimento

Os horários de funcionamento dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços podem ser ajustados, por forma a garantir um desfasamento da
hora de abertura ou de encerramento, por iniciativa dos próprios ou por decisão dos gestores dos espaços onde se localizam os estabelecimentos ou do Governo.

Os estabelecimentos que retomaram a sua atividade, bem como os que retomam a sua atividade a partir da entrada em vigor do presente regime, não podem abrir antes
das 10h00.

Exceção:
Salões de cabeleireiro, barbeiros, institutos de beleza, restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, escolas de condução e centros de inspeção técnica de
veículos, bem como a ginásios e academias;

Os estabelecimentos cujo horário de abertura habitual seja alterado em virtude da imposição anterior, podem adiar o horário de encerramento num período equivalente,
sem prejuízo de que todos os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços, na AML, incluindo os que se encontrem em conjuntos comerciais, e os
estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares, encerram às 20h00.

Atendimento prioritário

Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem atender com prioridade os profissionais de saúde, os elementos das forças e serviços de
segurança, de proteção e socorro, o pessoal das forças armadas e de prestação de serviços de apoio social.

Dever de prestação de informações

Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem informar, de forma clara e visível, os clientes relativamente às novas regras de ocupação
máxima, funcionamento, acesso, prioridade, atendimento, higiene, segurança e outras relevantes aplicáveis a cada estabelecimento.

Mais medidas
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Eventos

Não é permitida a realização de celebrações e de outros eventos que impliquem uma aglomeração de pessoas em número superior a 20, 10 ou 5, consoante a situação
declarada no respetivo local seja de alerta, contingência e calamidade, respetivamente, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar.

Restauração e similares

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

a) A observância das instruções especificamente elaboradas para o efeito pela DGS, bem como as regras e instruções da resolução;
b) A ocupação, no interior do estabelecimento, seja limitada a 50 % da respetiva capacidade, ou, em alternativa, sejam utilizadas barreiras físicas impermeáveis de

separação entre os clientes que se encontrem frente a frente e um afastamento entre mesas de um metro e meio;
c) A partir das 23h00 o acesso ao público fique excluído para novas admissões;
d) O recurso a mecanismos de marcação prévia, a fim de evitar situações de espera para atendimento nos estabelecimentos, bem como no espaço exterior.

Consulte as orientações da DGS aqui.

Atividade física e desportiva

Apenas é permitida a prática, desde que no cumprimento das orientações definidas pela DGS, das seguintes atividades físicas e desportivas:

a) Atividade física e desportiva em contexto não competitivo de modalidades desportivas individuais ou de modalidades coletivas por atletas federados;
b) As competições de modalidades desportivas individuais e sem contacto físico, bem como a 1.ª Liga de Futebol Profissional (apenas podem ser realizadas sem público);
c) A prática de atividade física e desportiva ao ar livre, em ginásios, academias e outros espaços fechados.

Medidas especiais

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0232020-de-08052020-pdf.aspx
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Área Metropolitana de Lisboa Freguesias 
abrangidas pela situação de calamidade

Todos os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços encerram às 20h00.

Exceção:
a) Estabelecimentos de restauração exclusivamente para efeitos de serviço de refeições no próprio

estabelecimento;
b) Estabelecimentos de restauração e similares confecionam para efeitos de consumo fora do estabelecimento

ou entrega no domicílio (não podem fornecer bebidas alcoólicas no âmbito dessa atividade);
c) Postos de abastecimento de combustíveis (exclusivamente para venda de combustíveis e abastecimento de

veículos);
d) Estabelecimentos desportivos;
e) Farmácias;
f) Consultórios e clínicas, designadamente clínicas dentárias e centros de atendimento médico veterinário com

urgências;
g) Atividades funerárias e conexas.
h) Os supermercados e hipermercados, incluindo os que se encontrem em conjuntos comerciais, que podem

encerrar às 22h00 (sendo proibida a venda de bebidas alcoólicas a partir das 20h00).

a) Os cidadãos devem abster-se de circular em
espaços e vias públicas, bem como em espaços e
vias privadas equiparadas a vias públicas, e
permanecer no respetivo domicílio, exceto para as
deslocações autorizadas pela resolução, que pode
consultar aqui;

b) Os veículos particulares apenas podem circular na
via pública para realizar as atividades acima
referidas ou para reabastecimento em postos de
combustível.

c) Não é permitida a realização de feiras e mercados
de levante.

https://dre.pt/application/conteudo/136788888
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1. Observância das regras de ocupação,
permanência e distanciamento físico
nos locais abertos ao público;

2.Uso de máscaras ou viseiras nos
espaços em que seja obrigatório;

3.A suspensão de acesso ao público dos
estabelecimentos de restauração ou de
bebidas que disponham de espaços
destinados a dança ou onde
habitualmente se dance;

4.O cumprimento dos horários de
funcionamento;

5.A não realização de celebrações e de
outros eventos que impliquem uma
aglomeração de pessoas em número
superior ao definido;

6.O cumprimento das regras de
fornecimento, venda e consumo de
bebidas alcoólicas;

7.O cumprimento das regras relativas
aos limites de lotação máxima da
capacidade nos transportes públicos;

8.O cumprimento das regras relativas à
restrição, suspensão ou encerramento
de atividades ou separação de pessoas
que não estejam doentes, meios de
transporte ou mercadorias,

Contraordenação 
sancionada com coima de 

€100,00 a €500,00 no caso 
de pessoas singulares, e de 
€1.000,00 a € 5.000,00 no 
caso de pessoas coletivas.

A negligência também é 
punível, sendo os montantes 

referidos acima reduzidos 
em 50%.

Após a notificação, pode o 
infrator proceder ao pagamento 
voluntário da coima de imediato.

Deveres Incumprimento - Contraordenação Pagamento

Notas:

• Se um mesmo facto
constituir simultaneamente
crime e contraordenação,
será o infrator sempre
punido a título de crime, sem
prejuízo da aplicação das
sanções acessórias previstas
para a contraordenação.

• Não prejudica a
responsabilidade civil do
infrator, nos termos gerais
de direito.

Aplicação de medidas de polícia

A prática das contraordenações 
determina sempre a aplicação 

das seguintes medidas:.

Encerramento 
provisório do 

estabelecimento e a 
cessação de 
atividades..

A determinação da 
dispersão da 

concentração de 
pessoas em número 

superior ao limite 
permitido.

Apenas podem ser aplicadas 
pelo período de tempo 

estritamente necessário à 
reposição da legalidade.
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