
 

 

COMUNICADO Nº 11 / 2020 

Medidas da renovação do Estado de Emergência 

Nível de Risco Moderado 

  
João Miguel Sousa Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 

vem por este meio informar as medidas impostas, pela renovação do Estado de 

Emergência, através do Decreto do Presidente da Republica nº 66-A/2020, de 17 de 

dezembro, e consequente regulamentação aprovada pela Presidência do Conselho de 

Ministros, (Decreto nº 11-A/2020, de 21 de dezembro), para vigorarem no período que se 

inicia às 00h00 do dia 24 de dezembro até às 23h59 do dia 7 de janeiro de 2021.  

Estas novas regras surgem na sequência da diminuição do número de casos positivos 

COVID-19, registados nos últimos 14 dias no concelho, passando o Conselho de Vila Nova 

de Poiares do nível de Risco Elevado para nível de Risco Moderado. (anexo I ao Decreto 

nº 11-A/2020, de 21 de dezembro. 

 

Neste sentido deverão ser cumpridas as seguintes medidas: 

 

MEDIDAS APLICÁVEIS A ATIVIDADES, ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS, EMPRESAS 

OU EQUIPARADOS:   

 Mantém-se encerrados, sem prejuízo do estabelecido no art.º 17.º, os 

estabelecimentos de bebidas e similares, com ou sem espaços de dança;  

 Continua proibido, desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou 

outras de qualquer natureza, em espaços abertos, espaços e vias públicas, ou 

espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas  

 

HORÁRIOS DE ENCERRAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS:  

 Os estabelecimentos encerram entre as 20:00 h e as 23:00 h excetuando:  

- Os estabelecimentos de restauração exclusivamente para efeitos de serviço de 

refeições no próprio estabelecimento, os quais encerram até à 01h00, devendo 

o acesso ao público ficar excluído para novas admissões às 00h00; 

- Os estabelecimentos de restauração e similares, exclusivamente para efeitos de 

atividade de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento através de 

entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário; 

- Os estabelecimentos de restauração e similares, exclusivamente para efeitos de 

atividade de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento, através da 

disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta do 

estabelecimento ou ao postigo (take-away), não sendo permitido o acesso ao 



interior do estabelecimento pelo público e apenas sendo permitida a recolha 

até à 01:00 h; 

- Os estabelecimentos culturais e as instalações desportivas 

 

EVENTOS:  

 Não é permitida a realização de celebrações e de outros eventos que impliquem 

uma aglomeração de pessoas em número superior a seis pessoas, sem prejuízo dos 

eventos previstos nas alíneas a) b) e c) do nº 2 do art.º 33.º, competindo à DGS 

deferir as orientações especificas destes eventos.  

 

VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS:  

 É proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou em postos de 

abastecimento de combustíveis, e a partir das 20:00 h nos estabelecimentos de 

comércio a retalho, incluindo supermercados e hipermercados 

 Nas entregas ao domicílio, diretamente ou através de intermediário, bem como na 

modalidade de venda através da disponibilização de refeições ou produtos 

embalados à porta do estabelecimento ou ao postigo (take-away), não é possível 

fornecer bebidas alcoólicas a partir das 20:00 h. 

 É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao 

público e vias públicas excetuando-se os espaços exteriores dos estabelecimentos 

de restauração e bebidas devidamente licenciados para o efeito. (esplanadas),  

 Nestes espaços (esplanadas), após as 20h00, só é admissível o consumo de bebidas 

alcoólicas no âmbito do serviço de refeições.  

 

MEDIDAS SANITÁRIAS 

 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.  

 Uso obrigatório de máscara na via pública sempre que o distanciamento físico 

recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável;  

 

 

DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS NO PERÍODO DO NATAL E ANO NOVO: 

 

PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NA VIA PÚBLICA:  

 

a) nos dias 23 a 26 de dezembro 

 

Proibição de circulação nos dias 23 a 26 de dezembro entre as 23h00 e as 05h00: 

 Não é aplicável no dia 23 de dezembro de 2020, no período após as 23:00 h e até às 

05:00 h do dia seguinte, para as pessoas que se encontrem em viagem; 

 Não é aplicável nos dias 24 e 25 de dezembro de 2020, no período após as 23:00 h 

e até às 02:00 h do dia seguinte. 

 

b) nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro 

 Proibição de circulação em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas 

equiparadas a vias públicas, no dia 31 de dezembro de 2020, a partir das 23:00h e 

até às 05:00h do dia 1 de janeiro de 2021, excetuando as situações previstas no 

art.º 34.º 



 

 

c) nos dias 1 de a 3 de janeiro, até às 05:00h do dia seguinte  

 Proibição de circulação na via pública aos sábados e domingos, no período 

compreendido entre as 13:00 h e as 05:00 h; Proibição de circulação em espaços e 

vias públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas 

excetuando as situações previstas no art.º 34.º e no art.º 40.º 

 

LIMITAÇÃO À CIRCULAÇÃO ENTRE CONCELHOS ENTRE 31 DE DEZEMBRO E 4 DE 

JANEIRO 

 os cidadãos não podem circular para fora do concelho do domicílio no período 

compreendido entre as 00:00 h do dia 31 de dezembro de 2020 e as 05:00 h do dia 

4 de janeiro de 2021;   

LIMITAÇÕES DE HORÁRIOS NO SETOR DA RESTAURAÇÃO NOS DIAS 24 A 26 DE 

DEZEMBRO  

Os estabelecimentos de restauração exclusivamente para efeitos de serviço de refeições no 

próprio estabelecimento, os quais encerram até à 01h00, devendo o acesso ao público ficar 

excluído para novas admissões às 00h00 

LIMITAÇÕES DE HORÁRIOS NO SETOR DA RESTAURAÇÃO NO DIA 31 DE DEZEMBRO  

a) Os estabelecimentos de restauração, exclusivamente para efeitos de serviço de 

refeições no próprio estabelecimento, os quais encerram até às 22:30 h; 

b) Os estabelecimentos de restauração e similares, exclusivamente para efeitos de 

atividade de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento através de 

entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário; 

c) Os estabelecimentos de restauração e similares, exclusivamente para efeitos de 

atividade de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento, através da 

disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta do estabelecimento 

ou ao postigo (take-away), não sendo permitido o acesso ao interior do 

estabelecimento pelo público e apenas sendo permitida a recolha até às 22:30 h; 

 
FESTAS E CELEBRAÇÕES NOS DIAS 31 DE DEZEMBRO E 1 DE JANEIRO  

Nos dias 31 de dezembro de 2020 e 1 de janeiro de 2021 é proibida a realização de festas 

ou celebrações públicas ou abertas ao público de cariz não religioso. 

 
 

Para além das medidas supra indicadas devem ainda ser observadas no concelho as 

Medidas de Âmbito Nacional anteriormente em vigor (site: covid19estamoson.gov.pt). 

 

 

Vila Nova de Poiares, 22 de dezembro de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal 
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