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O Conselho de Ministros aprovou a resolução que renova a situação de calamidade em todo o território nacional

continental, das 00h00 do dia 4 de novembro de 2020 até às 23h59 do dia 15 de novembro de 2020, e, face à situação

epidemiológica que se verifica em Portugal, alargam-se a outros concelhos as medidas especiais que tinham sido

estabelecidas para os concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira, introduzindo-se ainda algumas alterações

adicionais.

Listamos infra as principais medidas publicadas.

1. Estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços, bem como os que se encontrem em conjuntos

comerciais

Todos os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços, bem como os que se encontrem em

conjuntos comerciais, encerram até às 22h00.

Nota: o presidente da câmara municipal territorialmente competente pode fixar um horário de encerramento inferior ao

limite máximo estabelecido acima indicado, mediante parecer favorável da autoridade local de saúde e das forças de

segurança.

2. Restaurantes

➢ Todos os restaurantes encerram até às 22h30.

➢ Limite de seis pessoas em cada grupo em restaurantes, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar.

Nota: o presidente da câmara municipal territorialmente competente pode fixar um horário de encerramento inferior ao

limite máximo estabelecido acima indicado, mediante parecer favorável da autoridade local de saúde e das forças de

segurança.

3. Teletrabalho e organização de trabalho

➢ Obrigatoriedade de adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo laboral, sempre que as funções

em causa o permitam, salvo impedimento do trabalhador.

➢ Regime excecional e transitório de reorganização do trabalho (constante do DL n.º 79-A/2020) é aplicável às

empresas com locais de trabalho com 50 ou mais trabalhadores, nas áreas territoriais dos concelhos identificados no

Anexo I aqui junto (atualmente este regime era somente aplicável às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto).

4. Eventos

Proibição da realização de celebrações e de outros eventos que impliquem uma aglomeração de pessoas em número

superior a cinco pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar e determina-se a proibição da realização de

feiras e mercados de levante, sendo permitidas as cerimónias religiosas e espetáculos de acordo com as regras da

Direção Geral da Saúde.

A TFRA manter-se-á atenta e atualizará a informação deste flash sempre que se justificar.

Por fim, alertamos que a informação constante deste documento é de carácter genérico e não dispensa, por isso, a

análise do caso concreto, nem a consulta da documentação oficial e legislação em vigor a cada momento.
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https://www.tfra.pt/wp-content/uploads/2020/11/Anexo-I_PT.pdf
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