
 

 

COMUNICADO Nº 6 / 2021 

Medidas da renovação do Estado de Emergência - 

Nível de Risco EXTREMO 

 
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 6-A/2021 de 6 de janeiro, e 

consequente regulamentação aprovada pela Presidência do Conselho de Ministros, 

(Decreto n.º 2-A/2021 - Diário da República n.º 4/2021, 2º Suplemento, Série I de 2021-

01-07), para vigorarem no período que se inicia às 00h00 do dia 8 de janeiro de 2021 e 

cessando às 23h59 do dia 15 de janeiro de 2021.  

Estas novas regras surgem na sequência do aumento 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 Moderado para nível de Risco Extremo. (anexo IV do Decreto nº 

11/2020, de 6 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto n.º 2-A/2021, de 7 de janeiro) 

 

Neste sentido deverão ser cumpridas as seguintes medidas: 

 

MEDIDAS APLICÁVEIS A ATIVIDADES DE COMÉRCIO A RETALHO E DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS AO SÁBADO E AO DOMINGO 

 

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

são suspensas as atividades em estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de 

serviços excetuando-se: 

a) 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 m2 com entrada autónoma e 

independente a partir da via pública; 

b) Os estabelecimentos de restauração e similares, independentemente da área de 

venda ou prestação de serviços, desde que exclusivamente para efeitos de 

atividade de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento através de 

entrega ao 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, para a 

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; 



d) Os postos de abastecimento de combustíveis 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, considerando-se horário de abertura habitual aquele 

que era praticado até à entrada em vigor do Decreto n.º 8/2020, de 8 de novembro. 

 

MEDIDAS APLICÁVEIS A CERTAS 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, salvo 

quanto aos integrados em estabelecimentos turísticos e de alojamento local, para 

prestação de serviço exclusivamente aos respetivos hóspedes, sem prejuízo do 

disposto no artigo 17;  

 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 DE COMÉRCIO A 

RETALHO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de segunda a sexta-feira:  

 

 Os estabelecimentos encerram até às 22:00 h excetuando:  

- Os estabelecimentos de restauração exclusivamente para efeitos de serviço de 

refeições no próprio estabelecimento, os quais encerram até às 22h30,  

- 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 às 22:30 h; 

- Os equipamentos culturais, os quais devem encerrar até às 22:30 h 

- As instalações desportivas, quando destinadas à prática desportiva federada, 

as quais devem encerrar até às 22:30 h 

 

EVENTOS:  

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

uma aglomeração de pessoas em número superior a seis pessoas, salvo se 

pertencerem ao mesmo agregado familiar.  

 Fica excecionado do ponto anterior:  

- as cerimónias religiosas  

- os espetáculos culturais ou eventos de natureza cientifica desde que, em 

ambos as situações, decorram em recintos fixos de espetáculos de natureza 

artística ou em instituições de ensino superior, competindo à DGS deferir 

as orientações especificas destes eventos.  



 

 

 

 

PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NA VIA PÚBLICA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 

 

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, nas situações previstas no art.º 34 do Decreto nº 11/2020, de 6 de 

dezembro, alterado e republicado pelo Decreto n.º 2-A/2021, de 7 de janeiro), 

nomeadamente, Deslocações para desempenho de funções profissionais ou equiparadas, conforme 

atestado por declaração, Deslocações no exercício das respetivas funções ou por causa delas, sem necessidade 

de declaração emitida pela entidade empregadora ou equiparada, nos termos e condições previstas neste 

diploma, Deslocações por motivos de saúde, designadamente para aquisição de produtos em farmácias ou 

obtenção de cuidados de saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados ou 

dádiva de sangue; Deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico 

de seres humanos, bem como de crianças e jovens em risco, por aplicação de medida decretada por autoridade 

judicial ou Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em casa de acolhimento residencial ou familiar; 

Deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, progenitores, idosos ou 

dependentes; Deslocações por outras razões familiares imperativas, designadamente o cumprimento de 

partilha de responsabilidades parentais, conforme determinada por acordo entre os titulares das mesmas ou 

pelo tribunal competente; Deslocações de médicos veterinários, de detentores de animais para assistência 

médico-veterinária urgente, de cuidadores de colónias reconhecidas pelos municípios, de voluntários de 

associações zoófilas com animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e de equipas de 

resgate de animais para assistência urgente; Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa; 

Deslocações pedonais de curta duração, para efeitos de fruição de momentos ao ar livre, desacompanhadas ou 

na companhia de membros do mesmo agregado familiar que coabitem; Deslocações pedonais de curta duração 

para efeitos de passeio dos animais de companhia; Deslocações de menores e seus acompanhantes para 

estabelecimentos escolares, creches e atividades de tempos livres, bem como deslocações de estudantes para 

instituições de ensino superior ou outros estabelecimentos escolares; Por outros motivos de força maior ou 

necessidade impreterível, desde que se demonstre serem inadiáveis e sejam devidamente justificados; Retorno 

ao domicílio no âmbito das deslocações admitidas suprarreferidas. 

 

PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NA VIA PÚBLICA AOS SÁBADOS E DOMINGOS 

 

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 nas 

situações previstas no ponto anterior, bem como deslocações a mercearias e 

supermercados e a outros estabelecimentos de venda de produtos alimentares e de 

higiene, para pessoas e animais, que se encontrem em funcionamento, (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 m2 com entrada autónoma e independente a partir da via 

pública) 

 

PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO PARA FORA DO CONCELHO DO DOMICÍLIO NOS DIAS 8 A 

11 DE JANEIRO DE 2021 

 

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

compreendido entre as 23:00 h do dia 8 de janeiro de 2021 e as 05:00 h do dia 11 de 

janeiro de 2021, sem prejuízo das exceções previstas no artigo 11.º do Decreto n.º 

9/2020, de 21 de novembro, as quais são aplicáveis, com as necessárias adaptações. 

 

 



 

DEVER GERAL DE RECOLHIMENTO DOMICILIÁRIO 

 

Diariamente entre as 5:00 h e as 23:00h, e aos sábados e domingos no período 

compreendido entre as 05h00 e as 13h00, 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, exceto para deslocações autorizadas previstas no 

art.º 35 do Decreto nº 11/2020, de 6 de dezembro, alterado e republicado pelo 

Decreto n.º 2-A/2021, de 7 de janeiro)  https://dre.pt/application/file/153341501 

   

 

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 para acesso, circulação ou permanência nos espaços e 

vias públicas, sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades 

de saúde se mostre impraticável;  

 

 

INFORMÇÕES ADICIONAIS 

 

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

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

O presente comunicado não prescinde o cumprimento das outras disposições constantes  

do diploma o qual poderá ser consultado através do link: 

https://dre.pt/application/file/153341501 

 

 

Vila Nova de Poiares, 08 de janeiro de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal 
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