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Foi publicado o Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, que regulamenta a aplicação do estado de 

emergência renovado pelo Presidente da República através de Decreto n.º 59-A/2020, de 20 de 
novembro. 

Considerando que a situação epidemiológica não é uniforme em todo o território nacional, as medidas 
foram adequadas em função da situação e heterogeneidade em cada concelho, de forma a graduar a 
intensidade das medidas aplicáveis consoante o nível de risco, que poderá ser moderado, elevado, 
muito elevado ou extremo, em particular: 

 Medidas gerais aplicáveis a todo o território nacional; 

 Medidas aplicáveis aos concelhos de risco moderado; 

 Medidas aplicáveis aos concelhos de risco elevado; 

 Medidas aplicáveis aos concelhos de risco muito elevado e extremo. 

 

Relativamente a Realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2, Medidas excecionais no 

domínio da saúde pública e Reforço da capacidade de rastreio não se verificam quaisquer 

alterações (consulte aqui https://pintoribeiro.pt/estado-de-emergencia-o-que-altera-em-materia-de-
laboral-e-seguranca-social/). 

Vejamos as restantes medidas: 

 

É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência em locais de trabalho 
sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável. 

Esta obrigação não é aplicável aos trabalhadores quando estejam a prestar o seu trabalho em gabinete, 
sala ou equivalente que não tenha outros ocupantes ou quando sejam utilizadas barreiras físicas 
impermeáveis de separação e proteção entre trabalhadores. 
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Continuam a poder ser realizadas medições de temperatura corporal por meios não invasivos, no 

controlo de acesso, nomeadamente, ao local de trabalho. 

As medições podem ser realizadas por trabalhador ao serviço da entidade responsável pelo local ou 

estabelecimento, não sendo admissível qualquer contacto físico com a pessoa visada, sempre através 
de equipamento adequado a este efeito, que não pode conter qualquer memória ou realizar registos 
das medições efetuadas. 

Ficou expressamente consagrado que o trabalhador que realizar essas medições fica sujeito a sigilo 

profissional. (novidade) 

Mantém-se a possibilidade de ser impedido o acesso da pessoa visada sempre que a mesma: 

 Recuse a medição de temperatura corporal; 
 Apresente um resultado superior à normal temperatura corporal, considerando-se como tal 

uma temperatura corporal igual ou superior a 38ºC, tal como definida pela DGS. 

Nos casos em que o disposto na alínea b) determine a impossibilidade de acesso de um trabalhador 

ao respetivo local de trabalho, considera-se a falta justificada. 

O supra referido não prejudica o direito à proteção individual de dados, sendo expressamente 
proibido o registo da temperatura corporal associado à identidade da pessoa, salvo com expressa 
autorização da mesma. 

 

Durante o período de vigência do estado de emergência, suspende-se, temporária e 

excecionalmente, a possibilidade de fazer cessar os contratos de trabalho de profissionais de saúde 

vinculados aos serviços e estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde, 
independentemente da natureza jurídica do vínculo, quer por iniciativa do empregador, quer por 

iniciativa do trabalhador, salvo situações excecionais devidamente fundamentadas e autorizadas pelo 
órgão dirigente. 

A suspensão excecional da cessação de contratos de trabalho aplica-se, ainda, à cessação de contratos 

individuais de trabalho por revogação ou denúncia e a cessação de contratos de trabalho em 

funções públicas mediante extinção por acordo, denúncia ou exoneração, a pedido do trabalhador. 
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Os cidadãos não podem circular para fora do concelho do domicílio no período compreendido 

entre as 23:00 h do dia 27 de novembro de 2020 e as 05:00 h do dia 2 de dezembro de 2020 e entre as 

23:00 h do dia 4 de dezembro de 2020 e as 23:59 h do dia 8 de dezembro de 2020, salvo por motivos 
de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa. 

Esta restrição não obsta à circulação entre as parcelas dos concelhos em que haja descontinuidade 
territorial. 

Os cidadãos só podem circular em determinadas situações, nomeadamente as seguintes: 

 Deslocações para desempenho de funções profissionais ou equiparadas, conforme atestado 
por: 

 Declaração emitida pela entidade empregadora ou equiparada; 

 De compromisso de honra, se a deslocação se realizar entre concelhos limítrofes ao do 
domicílio ou na mesma área metropolitana, bem como no caso de se tratar de 
trabalhadores do setor agrícola, pecuário e das pescas; 

 Declaração emitida pelo próprio, no caso dos trabalhadores independentes, 
empresários em nome individual ou membros de órgão estatutário; 

 Deslocações no exercício das respetivas funções ou por causa delas, sem necessidade de 
declaração emitida pela entidade empregadora ou equiparada: 

 De profissionais de saúde e outros trabalhadores de instituições de saúde e de apoio 
social, bem como de pessoal docente e não docente dos estabelecimentos escolares; 

 De pessoal dos agentes de proteção civil, forças e serviços de segurança, militares, 
militarizados e pessoal civil das Forças Armadas e inspetores da Autoridade de 
Segurança Alimentar e Económica (ASAE); 

 De titulares dos órgãos de soberania, dirigentes dos parceiros sociais e dos partidos 
políticos representados na Assembleia da República e pessoas portadoras de livre-
trânsito emitido nos termos legais; 

 De ministros de culto, mediante credenciação pelos órgãos competentes da respetiva 
igreja ou comunidade religiosa, nos termos do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 16/2001, 
de 22 de junho, na sua redação atual; 

 De pessoal das missões diplomáticas, consulares e das organizações internacionais 
localizadas em Portugal, desde que relacionadas com o desempenho de funções 
oficiais; 

 Retorno ao domicílio pessoal no âmbito das deslocações supra referidas. 
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Os veículos particulares podem circular na via pública para realizar as atividades supra referidas ou 
para reabastecimento em postos de combustível no âmbito das deslocações supra referidas. 

As deslocações admitidas nos termos supra referidos devem ser efetuadas preferencialmente 

desacompanhadas e devem respeitar 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. 

 

Ficam excluídos do âmbito de aplicação de quaisquer regras fixadas no presente decreto que incidam 
sobre matéria de suspensão de atividades, de encerramento de estabelecimentos ou de horários de 
abertura, funcionamento ou encerramento de estabelecimentos, independentemente da sua 
localização ou área: 

 Os estabelecimentos onde se prestem serviços médicos ou outros serviços de saúde e apoio 
social, designadamente hospitais, consultórios e clínicas, clínicas dentárias e centros de 
atendimento médico-veterinário com urgência, bem como os serviços de suporte integrados 
nestes locais; 

 As farmácias; 
 Os estabelecimentos educativos, de ensino e de formação profissional, creches, centros de 

atividades ocupacionais e espaços onde funcionem respostas no âmbito da escola a tempo 
inteiro, onde se incluem atividades de animação e de apoio à família, da componente de 
apoio à família e de enriquecimento curricular; 

 Os estabelecimentos turísticos e os estabelecimentos de alojamento local, bem como os 
estabelecimentos que garantam alojamento estudantil; 

 Os estabelecimentos que prestem atividades funerárias e conexas; 
 As atividades de prestação de serviços, designadamente áreas de serviço e postos de 

abastecimento de combustíveis, que integrem autoestradas; 
 Os postos de abastecimento de combustíveis não abrangidos pela alínea anterior, bem como 

os postos de carregamento de veículos elétricos, exclusivamente na parte respeitante à venda 
ao público de combustíveis e abastecimento ou carregamento de veículos no âmbito das 
deslocações admitidas em cada território; 

 Os estabelecimentos de prestação de serviços de aluguer de veículos de mercadorias sem 
condutor (rent-a-cargo) e de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent-a-car); 

 Os estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território nacional, após 
o controlo de segurança dos passageiros. 
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É concedida tolerância de ponto, aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da 

administração direta do Estado e nos institutos públicos, nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. 

Com exceção dos seguintes trabalhadores: 

 Trabalhadores dos serviços essenciais referidos no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 

de 13 de março, que, por razões de interesse público, devam manter-se em funcionamento 

naquele período, em termos a definir pelo membro do Governo competente em razão da 

matéria, considerando-se trabalho suplementar o serviço prestado nestes dias. 

Sem prejuízo da continuidade e da qualidade do serviço a prestar, os dirigentes máximos dos serviços 

supra referidos devem promover a equivalente dispensa do dever de assiduidade dos respetivos 

trabalhadores, em dia a fixar oportunamente e após a cessação de estado de emergência ou de 

calamidade. 

 

Nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro ficam igualmente suspensas as atividades letivas e não 

letivas e formativas em estabelecimentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor 

social e solidário de educação pré-escolar, básica, secundária e superior e em equipamentos sociais 

de apoio à primeira infância ou deficiência, bem como nos centros de formação de gestão direta ou 

participada da rede do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. 
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Nos concelhos do território nacional continental referidos no anexo I ao presente Decreto destacam-
se as seguintes medidas: 

 

Os estabelecimentos encerram entre as 20:00 h e as 23:00 h, podendo o horário de encerramento, 
dentro deste intervalo, ser fixado pelo presidente da câmara municipal territorialmente competente 
mediante parecer favorável da autoridade local de saúde e das forças de segurança, com as seguintes 

exceções: 

 Estabelecimentos de restauração exclusivamente para efeitos de serviço de refeições no 

próprio estabelecimento, os quais encerram à 01:00 h, devendo o acesso ao público ficar 
excluído para novas admissões às 00:00 h; 

 Estabelecimentos de restauração e similares que prossigam a atividade de confeção 

destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio, diretamente ou 
através de intermediário; 

 Estabelecimentos culturais e instalações desportivas. 

A manutenção dos horários de encerramento vigentes à entrada em vigor do presente decreto 
dispensa o despacho presidente da câmara municipal territorialmente competente caso esses horários 
se enquadrem no intervalo entre as 20:00 h e as 23:00 h. 

Os atos que tenham sido anteriormente adotados por presidentes de câmaras municipais não ficam 
prejudicados, desde que sejam compatíveis com estes limites. 

 

 

Nos concelhos do território nacional continental referidos no anexo II ao presente Decreto 
destacam-se as seguintes medidas: 

 

Diariamente, no período compreendido entre as 23:00 h e as 05:00 h, os cidadãos só podem circular 
em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, em 
determinadas situações, nomeadamente as seguintes: 
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 Deslocações para desempenho de funções profissionais ou equiparadas, conforme atestado 
por declaração: 

 Emitida pela entidade empregadora ou equiparada; 

 Emitida pelo próprio, no caso dos trabalhadores independentes, empresários em nome 

individual ou membros de órgão estatutário; 

 De compromisso de honra, no caso de se tratar de trabalhadores do setor agrícola, 

pecuário e das pescas; 

 Deslocações no exercício das respetivas funções ou por causa delas, sem necessidade de 
declaração emitida pela entidade empregadora ou equiparada: 

 De profissionais de saúde e outros trabalhadores de instituições de saúde e de apoio 

social; 

 De agentes de proteção civil, forças e serviços de segurança, militares, militarizados e 

pessoal civil das Forças Armadas e inspetores da ASAE; 

 De titulares dos órgãos de soberania, dirigentes dos parceiros sociais e dos partidos 

políticos representados na Assembleia da República e pessoas portadoras de livre-

trânsito emitido nos termos legais; 

 De ministros de culto, mediante credenciação pelos órgãos competentes da respetiva 

igreja ou comunidade religiosa, nos termos do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 16/2001, 

de 22 de junho, na sua redação atual; 

 De pessoal das missões diplomáticas, consulares e das organizações internacionais 

localizadas em Portugal, desde que relacionadas com o desempenho de funções 

oficiais; 

 Deslocações de médicos-veterinários. 

 Retorno ao domicílio pessoal no âmbito das deslocações supra referidas. 

Os veículos particulares podem circular na via pública para realizar as atividades supra referidas ou 
para reabastecimento em postos de combustível no âmbito das deslocações supra referidas. 

As deslocações admitidas nos termos supra referidos devem ser efetuadas preferencialmente 

desacompanhadas e devem respeitar 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. 
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Diariamente, fora do período compreendido entre as 23:00 h e as 05:00 h, 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. 

Os cidadãos só podem circular em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas, em determinadas situações, nomeadamente as seguintes: 

 Deslocação para efeitos de desempenho de atividades profissionais ou equiparadas; 
 Procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho; 
 Retorno ao domicílio no âmbito das deslocações mencionadas. 

Os veículos particulares podem circular na via pública para realizar as atividades supra referidas ou 
para reabastecimento em postos de combustível no âmbito das deslocações supra referidas. 

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. 

 

Nos concelhos de risco elevado, todos os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de 

serviços, bem como os que se encontrem em conjuntos comerciais, encerram até às 22:00 h, 
excetuando-se: 

 Estabelecimentos de restauração, os quais devem encerrar até às 22:30 h; 

 Estabelecimentos de restauração e similares exclusivamente para efeitos de entrega no 

domicílio, diretamente ou através de intermediário, os quais devem encerrar à 01:00 h; 

 Equipamentos culturais, os quais devem encerrar até às 22:30 h; 

 Instalações desportivas, quando destinadas à prática desportiva federada, as quais devem 
encerrar até às 22:30 h. 

O horário de encerramento pode ser reduzido pelo presidente da câmara municipal territorialmente 
competente, mediante parecer favorável da autoridade local de saúde e das forças de segurança. 
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Nos concelhos do território nacional continental referidos no anexo III e IV ao presente Decreto 
destacam-se as seguintes medidas: 

 

Nos concelhos de risco muito elevado e extremo, é aplicável a proibição de circulação em espaços e 
vias públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, nos mesmo termos 

previstos para os concelhos de risco elevado (cf. ponto III. A. supra) 

 

Aos sábados, domingos e feriados, no período compreendido entre as 13:00 h e as 05:00 h, os 

cidadãos só podem circular em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas 

a vias públicas para as mesmas situações elencadas na proibição de circulação na via pública para os 
concelhos de risco elevado (cf. ponto III. A. supra). 

■ Nos concelhos de risco muito elevado e extremo aplicam-se as exceções previstas na proibição de 

circulação na via pública para os concelhos de risco elevado. 

 

Diariamente, fora do período compreendido entre as 23:00 h e as 05:00 h, bem como aos sábados, 

domingos e feriados no período compreendido entre as 05:00 h e as 13:00 h, 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. 

Os cidadãos só podem circular em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas, em determinadas situações, nomeadamente as seguintes: 

 Deslocação para efeitos de desempenho de atividades profissionais ou equiparadas; 

 Procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho; 

 Retorno ao domicílio no âmbito das deslocações mencionadas. 

Os veículos particulares podem circular na via pública para realizar as atividades supra referidas ou 
para reabastecimento em postos de combustível no âmbito das deslocações supra referidas. 
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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. 

 

Nos concelhos de risco muito elevado e extremo aplicam-se as mesmas regras estabelecidas para os 

concelhos de risco elevado. 

 

Aos sábados, domingos e feriados, fora do período compreendido entre as 08:00 h e as 13:00 h, e nos 

dias 30 de novembro e 7 de dezembro fora do período compreendido entre as 08:00 h e as 15:00 h, 
são suspensas as atividades em estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços 
localizados nos concelhos de risco muito elevado e extremo, com as seguintes exceções: 

 Os estabelecimentos de venda a retalho de produtos alimentares, bem como naturais ou 
dietéticos, de saúde e higiene, que disponham de uma área de venda ou prestação de serviços 
igual ou inferior a 200 metros quadrados com entrada autónoma e independente a partir da 
via pública; 

 Os estabelecimentos de restauração e similares, independentemente da área de venda ou 
prestação de serviços, desde que exclusivamente para efeitos de entregas ao domicílio ou para 
a disponibilização dos bens à porta do estabelecimento ou ao postigo (take-away), não sendo, 
neste caso, permitido o acesso ao interior do estabelecimento pelo público; 

 Os postos de abastecimento de combustíveis que não estejam excluídos do âmbito de 
aplicação de quaisquer regras fixadas no presente decreto que incidam sobre matéria de 
suspensão de atividades, de encerramento de estabelecimentos ou de horários de abertura, 
funcionamento ou encerramento de estabelecimentos, independentemente da sua localização 
ou área, exclusivamente para efeitos de venda ao público de combustíveis e abastecimento de 
veículos e desde que no âmbito das deslocações autorizadas. 

Os estabelecimentos cujo horário de abertura habitual seja anterior às 08:00 h podem continuar a 
praticar esse horário. 

No caso de estabelecimentos autorizados a funcionar durante 24 horas por dia, ficam os mesmos 
autorizados a reabrir a partir das 08:00 h. 
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Compete às forças e serviços de segurança fiscalizar o cumprimento do disposto no presente 
decreto, mediante: 

 A sensibilização da comunidade quanto à interdição das deslocações que não sejam 

justificadas; 

 A recomendação a todos os cidadãos do cumprimento do dever geral de recolhimento 

domiciliário; 

 O encerramento dos estabelecimentos e a cessação das atividades previstas no anexo v do 

presente decreto; 

 A cominação e a participação por crime de desobediência, nos termos e para os efeitos da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 348.º do Código Penal, bem como do artigo 7.º da Lei n.º 44/86, de 

30 de setembro, por violação do previsto para: 

 a limitação à circulação entre concelhos;  

 o encerramento de instalações e estabelecimentos;  

 a proibição de circulação na via pública em concelhos de risco elevado; 

 a proibição de circulação na via pública em concelhos de risco muito elevado e 

extremo 

 a proibição de circulação na via pública aos sábados, domingos e feriados; 

 a suspensão de atividades de comércio a retalho e de prestação de serviços ao sábado, 

domingo e feriados nos concelhos de risco muito elevado e extremo  

 o confinamento obrigatório de quem a ele esteja sujeito. 

 O acompanhamento e seguimento de pessoas em isolamento profilático ou em vigilância 

ativa; 

 O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das 

concentrações superiores a seis pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar ou 

resultarem de exceções previstas no presente decreto. 

As juntas de freguesia colaboram no cumprimento do disposto no presente decreto, designadamente 
no aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública, na recomendação a todos os 
cidadãos do cumprimento da interdição das deslocações que não sejam justificadas e na sinalização 
junto das forças e serviços de segurança, bem como da polícia municipal, de estabelecimentos a 
encerrar. 
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As forças e serviços de segurança reportam permanentemente ao membro do Governo responsável 
pela área da administração interna o grau de cumprimento pela população do disposto no presente 
decreto, com vista a que o Governo possa avaliar a todo o tempo a situação. 

Durante o período de vigência do estado de emergência os cidadãos e demais entidades têm o dever 

de colaboração, nomeadamente no cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e agentes 
responsáveis pela segurança, proteção civil e saúde pública na pronta satisfação de solicitações, que 
justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização das medidas do 
presente decreto. 

O disposto no presente decreto não prejudica outras medidas que já tenham sido adotadas no 

âmbito do combate à doença COVID-19, prevalecendo sobre as mesmas quando disponham em 
sentido contrário. 

O presente decreto entra em vigor às 00:00 horas do dia 24 de novembro de 2020. 

Lisboa, 23 de novembro de 2020 

 
 
 
 
Ana Rita Nascimento | ananascimento@pintoribeiro.pt 
Francisca Machado | franciscamachado@pintoribeiro.pt 
www.pintoribeiro.pt 

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. 


