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Limitação excecional de circulação entre diferentes
concelhos………………....…………..………………..…………………..….3
Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020, de 26 de outubro

A presente Resolução, produz efeitos a partir das 00h00 do dia 30 de

outubro de 2020, procede à alteração da Resolução do Conselho de

Ministros n.º 88-A/2020, de 14 de outubro, que determinou a situação de

calamidade em todo o território continental, conforme a nossa nota

informativa, que poderá consultar aqui.

Obrigatoriedade do uso de máscara em espaços
públicos..………………..…………………………………….……………..….2
Lei n.º 62-A/2020, de 27 de outubro

A presente lei entra em vigor no dia 28 de outubro de 2020, vigora até ao dia

5 de janeiro de 2021 e é avaliada, no final desse período, quanto à

necessidade da sua renovação.

https://dre.pt/application/conteudo/146435548
https://dre.pt/application/conteudo/145440403
https://vieirarocha.pt/wp-content/uploads/2020/10/C19-Novidades-legislativas-14102020-1.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/146435561


Âmbito territorial

A presente lei aplica-se em todo o território nacional, aplicando-se, contudo, nas Regiões Autónomas
dos Açores e da Madeira com as devidas adaptações e mediante Decreto do respetivo Governo
Regional.

Uso de máscara

É obrigatório o uso de máscara, por pessoas com idade igual ou superior a 10 anos, para o acesso,
circulação ou permanência nos espaços e vias públicas SEMPRE que o distanciamento físico
recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável.

EXCEÇÕES:

a) Mediante a apresentação de atestado médico de incapacidade multiusos, declaração médica no
caso de pessoas com deficiência cognitiva, do desenvolvimento e perturbações psíquicas ou de
declaração médica que ateste que a condição clínica da pessoa não se coaduna com o seu uso;

b) Quando o seu uso seja incompatível com a natureza das atividades que as pessoas se encontrem a
realizar;

c) Em relação a pessoas que integrem o mesmo agregado familiar, quando não se encontrem na
proximidade de terceiros.

Fiscalização do cumprimento destas obrigações

A fiscalização compete às forças de segurança e às polícias municipais, cabendo-lhes,
PRIORITARIAMENTE, uma função de sensibilização e pedagogia para a importância da utilização de
máscara.

Regime contraordenacional

O incumprimento do uso de máscara constitui contraordenação, sancionada com coima entre
€100,00 a € 500,00.
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Situação de calamidade

É PRORROGADA a situação de calamidade até às 23h59 do dia 3 de novembro de 2020, em todo o
território nacional continental.

Proibição de circulação para fora do concelho de residência habitual

A proibição vigora no período compreendido entre as 00h00 do dia 30 de outubro de 2020 e as 06h00
do dia 3 de novembro de 2020.

EXCETO:

a) Quando motivos de saúde ou de urgência imperiosa o justifiquem (não obsta, contudo, à circulação
entre as parcelas dos concelhos em que haja descontinuidade territorial);

b) Os profissionais de saúde, trabalhadores de instituições de saúde e de apoio social, pessoal
docente e não docente dos estabelecimentos escolares, agentes de proteção civil, forças e
serviços de segurança, titulares de cargos políticos, magistrados, entre outros;

c) Deslocações para efeitos de ATIVIDADES PROFISSIONAIS ou equiparadas, desde que:
i) Prestem declaração, sob compromisso de honra, se a deslocação se realizar entre concelhos

limítrofes ao da residência habitual ou na mesma Área Metropolitana; ou
ii) Estejam munidos de uma declaração da entidade empregadora, se a deslocação não se

circunscrever às áreas acima referidas.
d) Deslocações de menores e seus acompanhantes para estabelecimentos escolares, creches e

atividades de tempos livres, bem como, deslocações de estudantes para instituições de ensino
superior ou outros estabelecimentos escolares;

e) Deslocações dos utentes e seus acompanhantes para Centros de Atividades Ocupacionais e
Centros de Dia;

f) Deslocações para a frequência de FORMAÇÃO, realização de PROVAS e EXAMES e de INSPEÇÕES;
g) Deslocações para participação em atos processuais ou em atos da competência de notários,

advogados, solicitadores, conservadores e oficiais de registos, bem como para atendimento em
serviços públicos, desde que munidos de um comprovativo do respetivo agendamento;

h) Deslocações necessárias para saída de território nacional continental;
i) Deslocações de cidadãos NÃO RESIDENTES para locais de permanência comprovada;
j) Deslocações para assistir a espetáculos culturais, se a deslocação se realizar entre concelhos

limítrofes ao da residência habitual ou na mesma Área Metropolitana e desde que munidos do
respetivo bilhete;

k) Para retorno à residência habitual.
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