
     

 
Rua Fernando Mesquita, 2785 – Edifício do CITEVE 4760-034 V.N. Famalicão  Tel. 252 303 030 Fax. 252 303 039  email atp@atp.pt web www.atp.pt 

 

Circular nº 113/20 
 

V. N. Famalicão, 17 de junho 2020 
 

 

 

COVID-19 —SITUAÇÃO DE CALAMIDADE – TERCEIRA PRORROGAÇÃO 

 
 

Exmos. Senhores, 
 
 

No âmbito da pandemia da doença COVID-19, foi publicada a Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 43-B/2020 de 12 de junho, que prorroga, até 28 de junho de 2020, a 
declaração da situação de calamidade, sem prejuízo de prorrogação ou modificação na 
medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar, dando continuidade ao 
processo de  desconfinamento em curso, com destaque para as seguintes alterações1:  

MEDIDAS APLICÁVEIS ÀS PESSOAS 

• Alarga-se a todo o território nacional a regra da limitação a dois terços dos ocupantes na 
circulação relativa aos veículos particulares com lotação superior a cinco lugares, devendo 
os ocupantes usar máscara ou viseira, salvo se todos os ocupantes integrarem o mesmo 
agregado familiar, em virtude da dificuldade de prática de distanciamento social em 
veículos automóveis, em especial nos de transportes de trabalhadores. 

MEDIDAS APLICÁVEIS À ATIVIDADE COMERCIAL 

• Deixam de vigorar as limitações especiais que estavam previstas para a Área 
Metropolitana de Lisboa2, passando a aplicar-se as regras gerais vigentes para o resto do 
país;  

• Deixam de ter a atividade suspensa os estabelecimentos comerciais com área superior a 
400m2 ou inseridos em centros comerciais3;   
 

 

 
1 Aplicáveis a partir de 15 de junho 
2 Quer quanto à concentração de pessoas, quer quanto à reabertura de estabelecimentos comerciais 
3 Com exceção dos estabelecimentos comerciais elencados no anexo I da presente Resolução 
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• Determina-se que as atividades e espaços que permanecem encerrados possam abrir 
quando disponham de orientação específica da Direção-Geral da Saúde relativas ao seu 
funcionamento; 

 

• Mantêm-se as regras de ocupação, permanência e distanciamento físico, as regras de 
higiene, de disponibilização de soluções desinfetantes, do dever de prestar informação 
aos clientes e de atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais; 

• Quanto aos horários de funcionamento, mantém-se a regra de que os estabelecimentos 
que retomaram a sua atividade, não podem, em qualquer caso, abrir antes das 10:00 
horas.  
 

No entanto, os estabelecimentos cujo horário de abertura habitual seja alterado por efeito do 
parágrafo podem adiar o horário de encerramento num período equivalente. 
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