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Nota Informativa 31 – junho de 2020 

 

A AIPOR recomenda leitura atenta desta Nota Informativa sobre: 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020 - Diário da República n.º 105/2020, de 29-05 

 

Prorrogação da Situação de Calamidade 

 

COVID-19 

 

Foram estabelecidas na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, três fases de 

desconfinamento: uma fase que se iniciou a 30 de abril de 2020, uma fase subsequente, a iniciar-se após 18 

de maio de 2020, e outra prevista para o final do mês de maio de 2020. 

Pela presente resolução, o Governo dá continuidade ao processo de desconfinamento iniciado em 30 de 

abril de 2020, continuado no dia 18 de maio de 2020, no quadro de uma evolução controlada da situação 

epidemiológica em Portugal, que justifica a renovação da situação de calamidade, declarada com efeitos a 

18 de maio de 2020, sendo necessário declarar novamente a situação de calamidade. 

Mantém -se a necessidade, por razões de saúde pública, de se observar regras de ocupação, permanência e 

distanciamento físico, bem como regras de higiene. 

Destacam-se as seguintes medidas ora tomadas: 

• A população deixa de ter de cumprir um dever cívico de recolhimento domiciliário; 

• O exercício profissional em regime de teletrabalho deixa de ser obrigatório, podendo ser 

implementadas, dentro dos limites máximos do período normal de trabalho e com respeito pelo 

direito ao descanso diário e semanal, medidas de prevenção e mitigação dos riscos decorrentes da 

pandemia, nomeadamente, a 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.  
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• É alargado o conjunto de estabelecimentos comerciais que podem estar em funcionamento, 

permitindo a abertura daqueles que tenham área superior a 400 metros quadrados.  

• Os estabelecimentos de restauração e similares, deixam de ter restrições à sua ocupação, sem 

prejuízo de manterem a necessidade de observância de todas as orientações de higiene e sanitária 

da Direção -Geral da Saúde definidas para o setor.  

• Passam a ser permitidos, desde que respeitem as orientações da Direção -Geral da Saúde, os 

eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, as celebrações comunitárias das 

diversas confissões religiosas, eventos de natureza corporativa realizados em espaços adequados 

para o efeito, bem como eventos de natureza cultural.  

• Por fim, considerando os surtos localizados na Área Metropolitana de Lisboa estabelecem-se 

limitações especiais, designadamente quanto à concentração de pessoas e a estabelecimentos de 

comércio ou prestação de serviços. 

A presente Resolução produz efeitos a partir das 00:00 h do dia 01 de Junho de 2020, em todo o território 

nacional até  às 23:59h do dia 14 de junho de 2020. 

Nota informativa disponibilizada pelo Departamento Jurídico. 

Saudações Associativas, 

A Direção, 


