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Foi publicada a Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, que declara a 
situação de calamidade e estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da 
doença COVID-19 no âmbito da declaração de situação de calamidade. 

 

Foi declarada a situação de calamidade em todo o território nacional a partir das 00:00h do dia 3 de 
maio de 2020 e até às 23:59h do dia 17 de maio de 2020, sem prejuízo de prorrogação ou modificação 
na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar. 

 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 
deslocações autorizadas, designadamente que visam a:

o Deslocação para efeitos de desempenho de atividades profissionais ou equiparadas; 

o Procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho. 

 Mantém-se a possibilidade de os cidadãos poderem utilizar os veículos particulares para circular 
na via pública, desde que tal utilização se destine à realização das atividades permitidas. 

 Em todas as deslocações efetuadas devem ser respeitadas as recomendações e ordens 
determinadas pelas autoridades de saúde e pelas forças e serviços de segurança, designadamente 
as respeitantes às distâncias a observar entre as pessoas. 

 É obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo laboral, sempre 
que as funções em causa o permitam. 

 

 Mantém-se encerradas as instalações e estabelecimentos referidos no anexo I à Resolução. 
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 Ficam suspensas as atividades em estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de 
serviços que disponham de uma área de venda ou prestação de serviços superior a 200 m2, bem 
como os que se encontrem em conjuntos comerciais, salvo se dispuserem de área igual ou inferior 
e uma entrada autónoma e independente pelo exterior. 

 

 estabelecimentos comerciais e atividades de prestação de serviços elencados no anexo II à 
Resolução, tendo sido incluídos, designadamente os seguintes: 

o Salões de cabeleireiro, barbeiros e institutos de beleza, mediante marcação prévia; 

o Estabelecimentos de comércio de velocípedes, veículos automóveis e motociclos, tratores 
e máquinas agrícolas, navios e embarcações; 

o Estabelecimentos de prestação de serviços de atividade imobiliária; 

o Estabelecimentos de comércio de livros e suportes musicais; 

 estabelecimentos que pretendam manter a respetiva atividade exclusivamente para efeitos 
de entrega ao domicílio ou disponibilização dos bens à porta do estabelecimento ou ao 
postigo, estando neste caso interdito o acesso ao interior do estabelecimento pelo público. 

 Os estabelecimentos de restauração e similares podem manter a respetiva atividade, se os seus 
titulares assim o decidirem, para efeitos exclusivos de confeção destinada a consumo fora do 
estabelecimento ou entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário. 

 Os estabelecimentos de restauração e similares estão dispensados de licença para confeção 
destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio e podem determinar aos 
seus trabalhadores, desde que com o seu consentimento, a participação nas respetivas atividades, 
ainda que as mesmas não integrassem o objeto dos respetivos contratos de trabalho. 
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Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de aconselhamento jurídico e 
não deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço 
geral@pintoribeiro.pt 
 


