Nota Informativa 47 – outubro de 2020
A AIPOR recomenda leitura atenta desta Nota Informativa sobre:

Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-A/2020 - Diário da República n.º 200/2020, de 14-10

Declara a situação de calamidade

COVID-19

Tendo em consideração o agravamento da evolução da pandemia da doença COVID-19 em Portugal,
entende o Governo declarar a situação de calamidade em Portugal, alterando a situação de contingência
que estava em vigor, por forma a garantir uma melhor proteção da saúde pública e a salvaguarda da saúde
e segurança da população, de forma a mitigar o contágio e a propagação do vírus SARS-CoV-2 e da
doença COVID -19.
Nesse sentido, definem-se as Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto como aquelas em que a situação
epidemiológica justifica a aplicabilidade, no que respeita às empresas com locais de trabalho com 50 ou
mais trabalhadores, do regime excecional e transitório de reorganização do trabalho, com vista à
minimização de riscos de transmissão da infeção por SARS-CoV-2 e da pandemia da doença COVID -19,
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 79 -A/2020, de 1 de outubro.
Reduz-se o número de concentrações de pessoas de 10 pessoas para cinco pessoas.
Procede-se, igualmente, à limitação do número de pessoas em eventos de natureza familiar.
Recomenda-se o uso de máscara ou viseira na via pública, bem como a utilização da aplicação móvel
STAYAWAY COVID.

Rua Óscar da Silva, 233
4200-434 Porto
PORTUGAL

Tel: (351) 220 943 030
geral@aipor.pt
www.aipor.pt

Membro:

Ficam proibidos nos estabelecimentos de ensino superior todos os festejos, bem como atividades de
natureza lúdica e recreativa.
A presente Resolução produz efeitos a partir das 00:00 h do dia 15 de Outubro de 2020.
Nota informativa disponibilizada pelo Departamento Jurídico.
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