
 

A Resolução de Conselho de Ministros n.º 157/2021, que declarou, na sequência da situação 

epidemiológica da doença COVID-19, até às 23:59 h do dia 20 de março de 2022, a situação de 

calamidade em todo o território nacional continental. 

Por força da declaração de situação de calamidade às 00:00H do dia 1 de dezembro de 2021 foi 

ativado, automaticamente, o Plano Municipal de Emergência, recomendando-se a adoção 

imediata das seguintes medidas preventivas, de modo a tentar evitar o agravamento da situação 

epidemiológica: 

▪ Entre os dias 2 e 9 de janeiro de 2022 será obrigatória, a adoção do regime de 

teletrabalho - sempre que as funções em causa o permitam e o trabalhador disponha 

de condições para as exercer, ficando prevista a extensão da aplicação deste regime, 

com as necessárias adaptações, à administração direta e indireta do Estado e a 

recomendação da sua aplicação para as demais entidades públicas. 

 

▪ Exigência de apresentação pelos clientes, no momento do check-in ou de entrada nos 

estabelecimentos, de Certificado Digital COVID da UE admitido, de comprovativo de 

vacinação que ateste o esquema vacinal completo ou de comprovativo de realização de 

teste para despiste da infeção por SARS-CoV-2 com resultado negativo, 

independentemente do dia da semana ou do horário, nos seguintes estabelecimentos: 

o - Estabelecimentos turísticos ou de alojamento local; 

o - Restaurantes e similares, exceto na permanência dos cidadãos em esplanadas 

abertas bem como para a mera entrada destes cidadãos no interior do 

estabelecimento para efeitos de acesso a serviços comuns, designadamente o 

acesso a instalações sanitárias e a sistemas de pagamento; 

o -Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares; 

o - Ginásios e academias; 

o - Bares, outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e 

estabelecimentos com espaço de dança. 

 

▪ Entre os dias 2 e 9 de janeiro de 2022 são encerrados os bares, outros 

estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e os estabelecimentos com espaço de 

dança. 

 

▪ O acesso a eventos de qualquer natureza, bem como espetáculos ou eventos 

desportivos - com exceção das celebrações religiosas - passa a depender da 

apresentação, por parte de todos os participantes, de Certificado Digital COVID da EU. 

 

▪ Os eventos, incluindo os desportivos, bem como os outros eventos não abrangidos pelo 

n.º 6, sejam realizados em interior, ao ar livre ou fora de recintos fixos, podem realizar-

se de acordo com as orientações específicas da DGS desde que precedidos de avaliação 



de risco, pelas autoridades de saúde locais, para determinação da viabilidade e 

condições da sua realização, exceto os eventos de natureza familiar, incluindo 

casamentos e batizados, as celebrações religiosas, os eventos de natureza corporativa 

realizados em espaços adequados para o efeito, designadamente salas de congressos, 

estabelecimentos turísticos, recintos adequados para a realização de feiras comerciais 

e os eventos culturais em recintos de espetáculo de natureza fixa. 

 

▪ A realização de visitas a utentes internados em estabelecimentos de prestação de 

cuidados de saúde e a utentes em estruturas residenciais para idosos, unidades de 

cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

e outras estruturas e respostas residenciais dedicadas a crianças, jovens e pessoas com 

deficiência passam igualmente a depender da apresentação de Certificado Digital COVID 

da UE nas modalidades de certificado de teste ou recuperação - ou a realização de teste 

com resultado negativo. 

A adoção destas medidas adicionais, não substitui as medidas de etiqueta respiratória, a 

lavagem e desinfeção frequente das mãos, a utilização de máscara e o cumprimento do 

distanciamento físico. 
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