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Encerramento obrigatório 
de estabelecimentos
ou instalações 
e atividades consideradas
essenciais 

A.  Encerramento 
obrigatório 
de instalações 
e estabelecimentos

Foi determinado o encerramento 

dos seguintes estabelecimentos e 

instalações:

1.  Atividades recreativas de lazer e 

diversão

Discotecas, bares e salões de dança 

ou de festa;

Circos;

Parques de diversões e parques re-

creativos para crianças e similares;

Parques aquáticos e jardins zooló-

gicos, sem prejuízo do acesso dos 

trabalhadores para efeitos de cui-

dado dos animais;

Quaisquer locais destinados a práti-

cas desportivas de lazer;

Outros locais ou instalações seme-

lhantes às anteriores.

2.  Atividades culturais e artísticas

Auditórios, cinemas, teatros e salas 

de concertos;

Museus, monumentos, palácios e 

sítios arqueológicos ou similares 

(centros interpretativos, grutas, 

etc.), nacionais, regionais e munici-

pais, públicos ou privados, sem pre-

juízo do acesso dos trabalhadores 

para efeitos de conservação e segu-

rança;

Bibliotecas e arquivos;

Praças, locais e instalações tauro-

O Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril de 2020 veio regu-
lamentar a prorrogação do estado de emergência de-
cretado pelo Presidente da República, renovando e es-
tabelecendo novas regras aplicáveis ao funcionamento, 
encerramento ou suspensão de determinados tipos de 
instalações, estabelecimentos e atividades, incluindo 
aqueles que, pela sua essencialidade, devam permane-
cer em funcionamento.
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máquicas;

Galerias de arte e salas de exposi-

ções;

Pavilhões de congressos, salas po-

livalentes, salas de conferências e 

pavilhões multiusos.

3.  Atividades desportivas, salvo as 

destinadas à atividade dos atle-

tas de alto rendimento

Campos de futebol, rugby e simila-

res;

Pavilhões ou recintos fechados;

Pavilhões de futsal, basquetebol, 

andebol, voleibol, hóquei em patins 

e similares;

Campos de tiro;

Courts de ténis, padel e similares;

Pistas de patinagem, hóquei no 

gelo e similares;

Piscinas;

Ringues de boxe, artes marciais e 

similares;

Circuitos permanentes de motas, 

automóveis e similares;

Velódromos;

Hipódromos e pistas similares;

Pavilhões polidesportivos;

Ginásios e academias;

Pistas de atletismo;

Estádios;

Campos de golfe.

4.  Atividades em espaços abertos, 

espaços e vias públicas, ou es-

paços e vias privadas equipara-

das a vias públicas

Pistas de ciclismo, motociclismo, 

automobilismo e rotas similares, 

salvo as destinadas à atividade dos 

atletas de alto rendimento;

Provas e exibições náuticas;

Provas e exibições aeronáuticas;

Desfiles e festas populares ou ma-

nifestações folclóricas ou outras de 

qualquer natureza.

5.  Espaços de jogos e apostas

Casinos;

Estabelecimentos de jogos de for-

tuna ou azar, como bingos ou simi-

lares;

Salões de jogos e salões recreativos.

6.  Atividades de restauração

Restaurantes e similares, cafetarias, 

casas de chá e afins, com as exce-

ções da presente nota;

Bares e afins;

Bares e restaurantes de hotel, ex-

ceto quanto a estes últimos para 

efeitos de entrega de refeições aos 

hóspedes;

Esplanadas;

Máquinas de vending, com exce-

ções.

7.  Termas e spas ou estabeleci-

mentos afins

Note ainda que:

  Mediante despacho, o membro 

do Governo responsável pela área 

da economia pode vir a permitir a 

abertura de algumas das instala-
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ções ou estabelecimentos supra 

referidos.

  O encerramento obrigatório não 

é aplicável aos estabelecimentos 

de comércio por grosso nem aos 

estabelecimentos que preten-

dam manter a respetiva atividade 

exclusivamente para efeitos de 

entrega ao domicílio ou dispo-

nibilização dos bens à porta do 

estabelecimento ou ao postigo, 

estando neste caso interdito o 

acesso ao interior do estabeleci-

mento pelo público.

  Os estabelecimentos de restau-

ração e similares podem manter 

a respetiva atividade, se os seus 

titulares assim o decidirem, para 

efeitos exclusivos de confeção 

destinada a consumo fora do es-

tabelecimento ou entrega no do-

micílio, diretamente ou através de 

intermediário, ficando dispensa-

dos de licença e podendo deter-

minar aos seus trabalhadores a 

participação nas respetivas ativi-

dades, ainda que as mesmas não 

integrassem o objeto dos respeti-

vos contratos de trabalho.

B.  Suspensões 
ou autorizações 
em casos especiais: as 
atividades consideradas 
essenciais

São suspensas as atividades de 

comércio a retalho e a prestação 

de serviços em estabelecimentos 

abertos ao público, com exceção 

daquelas que disponibilizem bens 

ou prestem serviços de primeira 

necessidade, a saber:

1.  Minimercados, supermercados, 

hipermercados;

2.  Frutarias, talhos, peixarias, pada-

rias;

3.  Mercados, nos casos de venda de 

produtos alimentares;

4.  Produção e distribuição agroali-

mentar;

5. Lotas;

6. Restauração e bebidas;

7.  Confeção de refeições prontas a 

levar para casa;

8.  Serviços médicos ou outros servi-

ços de saúde e apoio social;

9.  Farmácias e locais de venda de 

medicamentos não sujeitos a re-

ceita médica;

10.  Estabelecimentos de produtos 

médicos e ortopédicos;

11.  Oculistas;

12.  Estabelecimentos de produtos 

cosméticos e de higiene;

13.  Estabelecimentos de produtos 

naturais e dietéticos;

14.  Serviços públicos essenciais e 

respetiva reparação e manu-

tenção (água, energia elétrica, 

gás natural e gases de petróleo 

liquefeitos canalizados, comu-

nicações eletrónicas, serviços 
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postais, serviço de recolha e tra-

tamento de águas residuais, ser-

viços de recolha e tratamento de 

efluentes, serviços de gestão de 

resíduos sólidos urbanos e de hi-

giene urbana e serviço de trans-

porte de passageiros);

15.  Serviços habilitados para o forne-

cimento de água, a recolha e tra-

tamento de águas residuais e ou 

de resíduos gerados no âmbito 

das atividades ou nos estabeleci-

mentos que se mantêm abertos;

16.  Papelarias e tabacarias (jornais, 

tabaco);

17. Jogos sociais;

18.  Clínicas veterinárias;

19.  Estabelecimentos de venda de 

animais de companhia e respeti-

vos alimentos;

20.  Estabelecimentos de venda de 

flores, plantas, sementes e ferti-

lizantes;

21.  Estabelecimentos de lavagem e 

limpeza a seco de têxteis e peles;

22. Drogarias;

23.  Lojas de ferragens e estabeleci-

mentos de venda de material de 

bricolage;

24.  Postos de abastecimento de 

combustível;

25.  Estabelecimentos de venda de 

combustíveis para uso domésti-

co;

26.  Estabelecimentos de manu-

tenção e reparação de veículos 

automóveis e motociclos, trato-

res e máquinas agrícolas, bem 

como venda de peças e acessó-

rios e serviços de reboque;

27.  Estabelecimentos de venda e 

reparação de eletrodomésticos, 

equipamento informático e de 

comunicações e respetiva repa-

ração;

28.  Serviços bancários, financeiros e 

seguros;

29.  Atividades funerárias e conexas;

30.  Serviços de manutenção e repa-

rações ao domicílio;

31.  Serviços de segurança ou de vi-

gilância ao domicílio;

32.  Atividades de limpeza, desinfe-

ção, desratização e similares;

33.  Serviços de entrega ao domicí-

lio;

34.  Estabelecimentos turísticos, 

exceto parques de campismo, 

podendo aqueles prestar ser-

viços de restauração e bebidas 

no próprio estabelecimento ex-

clusivamente para os respetivos 

hóspedes;

35.  Serviços que garantam aloja-

mento estudantil.

36.  Máquinas de vending em em-

presas, estabelecimentos ou 

quaisquer instituições nos quais 

aquelas máquinas representem 

o único meio de acesso a produ-

tos alimentares;

37.  Atividade por vendedores itine-

rantes, para disponibilização de 

bens de primeira necessidade 
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ou de outros bens considerados 

essenciais na presente conjun-

tura, nas localidades onde essa 

atividade seja necessária para 

garantir o acesso a bens essen-

ciais pela população.

38.  Atividade de aluguer de veículos 

de mercadorias sem condutor 

(rent-a-cargo);

39.  Atividade de aluguer de veículos 

de passageiros sem condutor 

(rent-a -car), para as deslocações 

excecionalmente autorizadas, 

designadamente, para aquisi-

ção de bens ou serviços essen-

ciais, nomeadamente medica-

mentos e por motivos de saúde 

ou para assistência a outras pes-

soas; para o exercício das ativi-

dades ou de prestação de servi-

ços autorizadas; para prestação 

de assistência a condutores e 

veículos avariados, imobilizados 

ou sinistrados;

40.  Atividades e estabelecimentos 

enunciados anteriormente, ain-

da que integrados em centros 

comerciais.

41.  Prestação de serviços de execu-

ção ou beneficiação das Redes 

de Faixas de Gestão de Combus-

tível.

42.  Estabelecimentos de venda 

de material e equipamento de 

rega, assim como produtos rela-

cionados com a vinificação, as-

sim como material de acomoda-

ção de frutas e legumes;

43.  Estabelecimentos de venda de 

produtos fitofarmacêuticos e 

biocidas;

44.  Estabelecimentos de venda de 

medicamentos veterinários

Note ainda que:
  Para além das supra listadas, o 

membro do Governo responsável 

pela área da economia pode vir a 

permitir ou impor o exercício de 

outras atividades de comércio a 

retalho ou de prestação de servi-

ços, incluindo a restauração, bem 

como de estabelecimentos de co-

mércio por grosso, que venham a 

revelar-se essenciais com o evo-

luir da presente conjuntura. Con-

trariamente, pode também limi-

tar ou suspender o exercício das 

atividades de comércio a retalho 

ou de prestação de serviços ora 

enumerados;

  Não se suspendem as atividades 

de comércio a retalho nem as ati-

vidades de prestação de serviços 

situadas ao longo da rede de au-

toestradas, no interior dos aero-

portos e nos hospitais;

  Os pequenos estabelecimentos 

de comércio a retalho e aqueles 

que prestem serviços de proximi-

dade podem, excecionalmente, 

requerer à autoridade municipal 

de proteção civil uma autorização 

para funcionamento, mediante 
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pedido fundamentado;

  Não são suspensas as atividades 

dos serviços de restauração prati-

cados em (a) cantinas ou refeitó-

rios que se encontrem em regu-

lar funcionamento; e (b) noutras 

unidades de restauração coletiva 

cujos serviços de restauração se-

jam praticados ao abrigo de um 

contrato de execução continuada;

  Não se suspendem as atividades 

de comércio eletrónico, nem as 

atividades de prestação de servi-

ços que sejam prestados à distân-

cia, sem contacto com o público, 

ou que desenvolvam a sua ativi-

dade através de plataforma ele-

trónica.

  Os supra listados estabelecimen-

tos de comércio a retalho ou de 

prestação de serviços que man-

tenham a respetiva atividade de-

vem adotar, nos estabelecimen-

tos em espaço físico, medidas 

que assegurem uma distância 

mínima de dois metros entre pes-

soas, a permanência pelo tempo 

estritamente necessário à aqui-

sição dos produtos e a proibição 

do consumo de produtos no seu 

interior, sem prejuízo do respeito 

por outras regras de acesso e afe-

tação;

  Os supra listados estabelecimen-

tos de comércio a retalho ou de 

prestação de serviços que man-

tenham a respetiva atividade de-

vem atender, com prioridade, os 

maiores de 70 aos e outras pes-

soas sujeitas a um dever especial 

de proteção, bem como, os profis-

sionais de saúde, elementos das 

forças e serviços de segurança, de 

proteção e socorro, pessoal das 

forças armadas e de prestação de 

serviços de apoio social.
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Prazos
e diligências processuais

Medidas excecionais e temporárias 
de resposta à situação epidemiológica 
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2
e da doença COVID-19

Lei n.º 1-A/2020 de 19 de março

Quanto aos prazos e diligências 

processuais e procedimentos regu-

lados no seu artigo 7.º, importa sa-

lientar o seguinte:

Os atos processuais e procedimen-

tais que devam ser praticados no 

âmbito dos processos e procedi-

mentos, que corram termos nos 

tribunais judiciais, tribunais ad-

ministrativos e fiscais, Tribunal 

Constitucional, Tribunal de Contas 

e demais órgãos jurisdicionais, tri-

bunais arbitrais, Ministério Públi-

co, julgados de paz, entidades de 

resolução alternativa de litígios e 

órgãos de execução fiscal, aplica-

-se o regime das férias judiciais 

até à cessação da situação exce-

cional de prevenção, contenção, 

mitigação e tratamento da infeção 

epidemiológica por SARS-CoV-2 e 

da doença COVID-19, conforme de-

terminada pela autoridade nacional 

de saúde pública.

O regime previsto cessa em data a 

definir por decreto-lei, no qual se 

declara o termo da situação exce-

cional.

A situação excecional constitui 

igualmente causa de suspensão 

dos prazos de prescrição e de ca-

ducidade relativos a todos os tipos 

de processos e procedimentos.

A suspensão referida prevalece so-

bre quaisquer regimes que esta-

beleçam prazos máximos impera-

tivos de prescrição ou caducidade, 

sendo os mesmos alargados pelo 

período de tempo em que vigorar a 

situação excecional.

As ações de despejo, os procedi-

mentos especiais de despejo e os 

processos para entrega de coisa 

imóvel arrendada, quando o arren-

datário, por força da decisão judicial 

final a proferir, possa ser colocado 

em situação de fragilidade por falta 

de habitação própria, são também 

suspensos.

Nos processos urgentes os prazos 
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suspendem-se, salvo quando:

  seja tecnicamente viável, a prá-

tica de quaisquer atos proces-

suais e procedimentais através de 

meios de comunicação à distân-

cia adequados, designadamente 

por teleconferência ou videocha-

mada, uma vez que nestes casos 

esta solução poderá ser admitida.

  Se tratarem de atos e diligências 

urgentes em que estejam em 

causa direitos fundamentais, no-

meadamente diligências proces-

suais relativas a menores em risco 

ou a processos tutelares educati-

vos de natureza urgente, diligên-

cias e julgamentos de arguidos 

presos, desde que a sua realiza-

ção não implique a presença de 

um número de pessoas superior 

ao previsto pelas recomendações 

das autoridades de saúde e de 

acordo com as orientações fixa-

das pelos conselhos superiores 

competentes.

Estas medidas aplicam-se ainda, 

com as devidas adaptações a:

  Procedimentos que corram ter-

mos em cartórios notariais e 

conservatórias;

  Procedimentos contraordenacio-

nais, sancionatórios e disciplina-

res, e respetivos atos e diligências 

que corram termos em serviços 

da administração direta, indireta, 

regional e autárquica, e demais 

entidades administrativas, desig-

nadamente entidades adminis-

trativas independentes, incluindo 

o Banco de Portugal e a Comissão 

do Mercado de Valores Mobiliá-

rios;

  Prazos administrativos e tributá-

rios que corram a favor de particu-

lares (apenas atos de interposição 

de impugnação judicial, reclama-

ção graciosa, recurso hierárqui-

co, ou outros procedimentos de 

idêntica natureza, bem como aos 

prazos para a prática de atos no 

âmbito dos mesmos procedimen-

tos tributários).

Após a data da cessação da si-

tuação excecional referida, a As-

sembleia da República procede à 

adaptação, em diploma próprio, 

dos períodos de férias judiciais a 

vigorar em 2020.

Decreto n.º 2-B/2020 de 2 de abril 

de 2020

Quanto ao acesso ao direito e aos 

tribunais dispõe o artigo 32.º

O membro do Governo responsá-

vel pela área da justiça articula com 

os Conselhos Superiores e com a 

Procuradoria-Geral da República a 

adoção das providências adequa-

das à efetivação do acesso ao direi-

to e aos tribunais, para salvaguarda 

dos direitos, liberdades e garantias 

lesados ou ameaçados de lesão.
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Foi publicado o Decreto do Conse-

lho de Ministros n.º 2-B/2020 que 

procedeu à Regulamenta a pror-

rogação do estado de emergência 

decretado pelo Presidente da Re-

pública. Através deste Decreto pro-

cedeu-se à suspensão de determi-

nados direitos, permitindo-se ainda 

a possibilidade de impor determi-

nadas obrigações.

Assim, pode ser determinado que 

quaisquer colaboradores de enti-

dades públicas, privadas ou do se-

tor social, independentemente do 

tipo de vínculo, se apresentem ao 

serviço e, se necessário, passem 

a desempenhar funções em local 

diverso, em entidade diversa e em 

condições e horários de trabalho 

diversos dos que correspondem ao 

vínculo existente. O Decreto adota 

uma formulação exemplificativa 

dos sectores abrangidos por esta 

permissão pelo que, além dos elen-

cados (como por exemplo os seto-

res da saúde, proteção civil, segu-

rança e defesa) podem ainda outros 

sectores ser alvo de uma determi-

nação com este âmbito. Determina 

também que, quanto aos trabalha-

dores destes sectores, pode ser li-

mitada a possibilidade de cessação 

das respetivas relações laborais ou 

de cumulação de funções entre o 

setor público e o setor privado.

Refere também que pode ser alar-

gado e simplificado o regime de 

redução temporária do período 

normal de trabalho ou suspensão 

do contrato de trabalho por facto 

respeitante ao empregador.

Por outro lado, suspende o direito 

das comissões de trabalhadores, 

associações sindicais e associa-

ções de empregadores de partici-

pação na elaboração da legislação 

do trabalho, na medida em que o 

exercício de tal direito possa repre-

sentar demora na entrada em vigor 

de medidas legislativas urgentes 

para os efeitos previstos neste De-

creto, suspendendo também o di-

reito à greve.

Tendo por base este Decreto do 

Presidente da República, o Conse-

lho de Ministros, através do Decreto 

2-B/2020 regulamentou a prorroga-

ção do Estado de emergência, ten-

Efeitos nos direitos
dos trabalhadores
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do, neste diploma, abordado diver-

sas questões relacionadas com os 

trabalhadores.

Em primeiro lugar, mantém a obri-

gação de adoção do regime de tele-

trabalho sempre que as funções do 

trabalhador o permitam.

Em segundo lugar, reforça os meios 

e os poderes da ACT, ordenando aos 

inspetores do trabalho que, sempre 

que verifiquem a existência de indí-

cios de um despedimento em viola-

ção dos artigos 381.º, 382.º, 383.º ou 

384.º do Código do Trabalho, lavrem 

um auto e notifiquem o emprega-

dor para regularizar a situação. Nes-

te caso, com a notificação ao em-

pregador, e até à regularização da 

situação do trabalhador ou ao trân-

sito em julgado da decisão judicial 

o contrato de trabalho em causa 

não cessa, mantendo -se todos os 

direitos das partes, nomeadamente 

o direito à retribuição.

Por fim, procede-se à suspensão 

excecional da cessação de contra-

tos de trabalho, quer por iniciativa 

do trabalhador quer por iniciativa 

do empregador, de profissionais 

de saúde integrados no Serviço 

Nacional de Saúde, considerando-

-se como automática e excecional-

mente prorrogados os contratos 

cuja caducidade ocorre-se durante 

o período do estado de emergência. 

Esta proibição de cessação aplica-

-se também à cessação de contra-

tos individuais de trabalho por revo-

gação ou denúncia e a cessação de 

contratos de trabalho em funções 

públicas mediante extinção por 

acordo, denúncia ou exoneração, a 

pedido do trabalhador.


