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Alteração das medidas no âmbito da situação de alerta 
 

 

Pelo presente diploma, é declarada, na sequência da situação epidemiológica da COVID-19, até 
às 23:59 h do dia 31 de outubro de 2021, a situação de alerta em todo o território nacional 
continental e procede-se ao levantamento de uma série de medidas que têm vindo a vigorar no 
âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19, das quais se realçam as seguintes: 
 
  
 
Elimina-se, desde logo, designadamente, a recomendação da adoção do regime de teletrabalho, 
sem prejuízo da manutenção das regras quanto ao desfasamento de horários. 
  
 
Altera-se o regime relativo à testagem, sendo eliminado, nomeadamente, o disposto quanto à 
testagem em locais de trabalho com 150 ou mais trabalhadores. 
  
 
São eliminadas as limitações em matéria de venda e consumo de álcool e os bares e discotecas 
retomam a sua atividade, embora o acesso a estes locais fique dependente de apresentação de 
Certificado Digital COVID da União Europeia (UE). 
  
 
Os estabelecimentos comerciais e certos eventos e celebrações deixam de ter limitações em 
matéria de lotação e horários de funcionamento e, bem assim, os estabelecimentos de 
restauração e similares deixam de ter limites no que concerne ao número de pessoas por 
grupo, sendo também eliminada a necessidade de apresentação de Certificado Digital COVID da 
UE ou teste com resultado negativo para acesso a estabelecimentos de restauração e similares e 
a estabelecimentos turísticos ou de alojamento local. 
  
 
Deixa também de se prever necessidade de apresentação de Certificado Digital COVID da UE ou 
teste com resultado negativo para efeitos de participação em aulas de grupo em ginásios e 
academias, bem como para acesso a estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, 
casinos, bingos ou similares e a termas, spas ou estabelecimentos afins. 
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Altera as medidas no âmbito da situação de alerta 
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