
 

Desde o dia 3 de Maio o país deixou de estar em Estado de Emergência,

sendo iniciado o  Estado de Calamidade.    Durante este período

são  levantadas gradualmente algumas das  restrições  impostas

durante o período de emergência, como a abertura de serviços e a

retoma de algumas atividades realizados no exterior. Contudo, adotar e

seguir criteriosamente  as  medidas preventivas  durante este

período  torna-se fundamental, uma vez que com o desconfinamento o

risco de contágio de Covid-19 torna-se mais elevado.    Nesse sentido,

torna-se importante perceber o que muda durante este período, e quais

as medidas preventivas de devemos adotar no nosso quotidiano.  

 

 

O Estado de Calamidade teve início às 00:00h do dia 3 de Maio,

mantendo-se até às 23:59h do dia 17 de Maio. No final deste período as

medidas adotadas são reavaliadas, mediante a situação epidemiológica

verificada no país, podendo ser renovado e adicionadas novas medidas.   

 

 

Durante este período mantém-se os seguintes deveres: 

A. Dever cívico de recolhimento domiciliário, limitando as deslocações

no exterior ao estritamente necessário;

B. Confinamento obrigatório para pessoas infetadas com Covid-19 ou

em vigilância ativa pelas entidades de saúde; 

C. Proibição da realização de eventos com mais de 10 pessoas (exceto

funerais).

O QUE MUDA COM O DESCONFINAMENTO

CUIDADOS A TER



 

Durante as deslocações ao exterior, devem ser sempre implementadas as

seguintes medidas preventivas:

 

A. Lavar frequentemente as mãos com sabão ou álcool, seguindo

as normas orientadoras da DGS;

 

B. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem lavar previamente as mãos;

 

C. Tossir para o antebraço ou um lenço de papel (deve ser

colocado no lixo de imediato);

 

D. Evitar cumprimentar as pessoas com beijos, abraços e apertos de

mão;

 

E. Limitar o contacto próximo com outras pessoas, mantendo pelo

menos dois metros de distância; 

 

F. Evitar a partilha de objetos pessoais; 

 

G. Utilizar máscara de proteção  (comunitária ou cirúrgica)  nos

transportes públicos, escolas,  superfícies de comércio  e outros locais

fechados nos quais estejam mais pessoas.



 

4 de Maio

 

Abertura dos seguintes espaços: 

 

A. Balcões de serviços públicos com atendimento por marcação prévia;

 

B. Lojas com porta principal de acesso à rua e área máxima de 200m2,

com horário de abertura a partir das 10:00h;

 

C. Livrarias, Bibliotecas e Arquivos;

 

D. Comércio Automóvel;

 

E. Cabeleireiros, Barbeiros,  Manicures,  Pedicures  e serviços

equiparados, mediante marcaçã;

 

F. Jardins Zoológicos, Oceanários, Fluviários e espaços equiparados. 

 

 

Torna-se ainda possível realizar as seguintes atividades: 

 

A. Prática desportiva individual ao ar livre, sendo impedida a utilização

de balneários e piscinas;

 

B. Pesca Lúdica

100m2



 

18 de Maio 

 

Abertura dos seguintes espaços: 

 

A. Lojas com porta principal de acesso à rua ou partes de lojas com

área máxima de 400m2;

 

B. Restaurantes, Cafés e Pastelarias com lotação máxima de 50% do

espaço, e limite de funcionamento até às 23:00h;

 

C. Esplanadas;

 

D. Creches, mantendo-se a opção de apoio à família até 1 de Junho;

 

E. Aulas presenciais no Ensino Secundário para o 11º e 12º anos, para as

disciplinas avaliadas em Prova de Exame Nacional ou 2º e 3º anos de

outras ofertas formativas, com limitação de horário entre as 10:00h e as

17:00h;

 

F. Equipamentos/Serviços Sociais na área da deficiência;

 

G. Equipamentos/Serviços Culturais, como Museus, Monumentos,

Palácios, Galerias de Arte, Salas de Exposição e espaços equiparados.

400m2



1 de Junho 

 

 

Abertura dos seguintes espaços: 

 

 

A. Lojas de Cidadão;

 

B. Lojas com área superior a 400m2 e Centros Comerciais;

 

C. Creches, Pré-Escolar e ATL;

 

D. Salas de Cinema, Teatros, Salas de Espetáculos e Auditórios, com

marcação prévia de lugares, redução da lotação máxima e

distanciamento físico  

 

Torna-se ainda possível realizar as seguintes atividades: 

 

A. Retoma parcial do trabalho presencial, com horários desfasados ou

equipas em espelho, mantendo-se o teletrabalho sempre que possível;

 

B. Retoma das competições da I Liga de Futebol, com condições ainda

a definir.

+400m2



Ressalva-se que durante este período mantém-se a proibição

permanente de: 

 

A. Abertura de Discotecas e Bares;

 

B. Utilização de Termas, Piscinas, Ginásios, Spas e Serviços de

Massagens;

 

C. Aulas presenciais para o Ensino Básico e o 10º ano de escolaridade;

 

D. Utilização de Centros de Congressos e Salas de Conferência;

 

E. Abertura de Casinos e Bingos;

 

F. Abertura de Praças de Touros;

 

G. Realização de provas desportivas em recintos fechados e/ou com a

presença de público;

 

H. Realização de eventos com a presença de mais de 10 pessoas, com

exceção de funerais (permitida a presença de familiares) e cerimónias

religiosas a partir de 30 e 31/05.  

 
A abertura de todos os espaços mencionados deve seguir as diretrizes

definidas pela Direção-Geral da Saúde, de forma a cumprir as normas de

prevenção e distanciamento social atualmente em vigor.

 
Mais informação sobre o desconfinamento 

ao clicar na imagem ao lado

 

https://covid19estamoson.gov.pt/plano-desconfinamento-medidas-gerais/

