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c)Aos titulares de cargos politicos, magistrados e dirigentes dos parceiros sociais e dos partidos

politicos representados na Assembleia da Rep(blica;

d) Aos ministros de culto, mediante credenciagSo pelos orgios competentes da respetiva igreja
ou comunidade religiosa, nos termos do n.o 2 do artigo 15.o da Lei n.o 1612001, de 22 de junho, na

sua redagSo atual;
e)Ao pessoal de apoio dos orgdos de soberania e dos partidos com representagio parlamentar,
desde que comprovado o respetivo vinculo profissional atrav6s de cartSo de trabalhador ou outro
documento idoneo;
f)As deslocag6es para efeitos de atividades profissionais ou equiparadas, desde que:
r) Prestem declaragSo, sob compromisso de honra, se a deslocagAo se realizar entre concelhos

limitrofes ao da resid6ncia habitual ou na mesma Area Metropolitana; ou
rr) Estejam munidos de uma declaragSo da entidade empregadora, se a deslocagSo n5o se
circunscrever ds 6reas definidas na subalinea anterior.
g) As deslocag6es de menores e seus acompanhantes para estabelecimentos escolares,
creches e atividades de tempos livres, bem como ds deslocag6es de estudantes para instituig6es
de ensino superior ou outros estabelecimentos escolares;
h) As deslocag6es dos utentes e seus acompanhantes para Centros de Atividades Ocupacionais e Centros de Dia;
r)

As deslocag6es para a frequ€ncia de formagSo erealizagdo de provas e exames, bem como

de inspeg6es;
1)

As deslocag6es para participagSo em atos processuais junto das entidades judici6rias ou em

atos da compet6ncia de not5rios, advogados, solicitadores, conservadores e oficiais de registos,
bem como para atendimento em servigos priblicos, desde que munidos de um comprovativo do
respetivo agendamento;
k) As deslocag6es necess6rias para saida de
a comprovada;
/)As deslocagOes de cidad6os ndo resi
se
realizar entre cona
deslocagSo
para
culturais,
se
assistir
a
espet6culos
m) As deslocag6es
que munidos
e
desde
Metropolitana
mesma
Area
habitual
na
ou
celhos limitrofes ao da resid6ncia
do respetivo bilhete;
n)Ao retorno d resid6ncia habitual.
Determinar que a restrigSo prevista no n.o 15 nio obsta d circulagdo entre as
dos concelhos em que haja descontinuidade territorial.
18
Determinarque o disposto no n.o 16 se aplica, com as devidas adaptag6es, d circulagSo
de cidadSos n5o residentes em territorio nacional continental.
n." 15.)
19
- (Anterior
(Anterior n.o 16.)
20
- (Anterior n.o 17.)
21
- (Anterior n.o 18.)
22
- (Anterior n.o 19.)>>
23
2
- Determinar que a presente resolugdo produz efeitos a partir das 00:00 h do dia 30 de
outubro de2020.
parcelas

17

Presid6ncia do Conselho de Ministros ,22 de outubro de 2020.

Luis Sanfos da Costa.

-

O Primeiro-Ministro, Ant6nio
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PRESDENCN DO CONSELHO DE MINISTROS
Resolugio do Conselho de Ministros n.o gg-A/2020
Sumdio: Determina a limitagao de circulagSo entre diferentes concelhos do tenit6rio continental
no perlodo entre as 00h00 de 30 de outubro e as 06h00 de dia 3 de novembro de
2020

Face d situagSo excecional que se vive em Portugal e no mundo, e de modo a evitar a proliferagSo de casos registados de cont6gio de COVID-19 e um retrocesso na contengdo da transmissio
do virus e da expansSo da doenga COVID-19 que as medidas adotadas permitiram, importa considerar, no Smbito da situagSo de calamidade, a limitagSo das deslocag6es das pessoas no periodo
entre 30 de outubro e 3 de novembro de 2020.
Esta limitagio, imposta com o intuito de conter a transmissSo do virus e a expansdo da doenga,
visa evitar que a circulagSo de cidadSos para fora do concelho de resid6ncia habitual que poderia
verificar-se em fungSo do feriado de todos os Santos e do dia dos finados, contribua como foco de
transmissSo da doenga.

Nesse sentido, permitem-se apenas deslocag6es para fora dos concelhos em casos muito
especificos.
Assim:

Nostermosdosartigos 12.oe13." doDecreto-Lein.o 10-N2O2O,de13demargo, nasuaredag5o atual, por forga do disposto no artigo 2P da Lei n.o 1-N2020, de 19 de margo, na sua redagio
atual, do artigo 17.o da Lei n.o 81/2009, de 21 de agosto, do n.o 6 do artigo 8.o e do artigo 19.o da
Lei n.o 2712006, de 3 de julho, na sua redagSo atual, e da alinea g) do artigo 199.o da Constituigdo,
o Conselho de Ministros resolve:
1
Afterar a ResolugAo do Conselho de Ministros n.o 88-N2020, de 14 de outubro, alterada pela
ResolugSo do Conselho de Ministros n.o 88-B,12020, de 22 de outubro, nos seguintes termos:

-

<1
Declarar, na sequ6ncia da situagSo epidemiologica da COVID-19, at5 ds 23:59 h do dia
3 de novembro de 2020, a situagSo de calamidade em todo o territorio nacional continental.

-

2-1...1

3-t l
4-t
5-t.1
6-t.l
7
-1...1
8-t
l
I

e-t..1

10-t

l

- [ .]
12
11

-1...1
13-t
l
14
- Determinar que os cidadSos nio podem circular para fora do concelho de residQncia
15
habitual no periodo compreendido entre as 00:00 h do dia 30 de outubro de 2O2O e as 06:00 h
1...1

do dia 3 de novembro de 2020, salvo por motivos de sa0de ou por outros motivos de urg€ncia
rmpenosa.
16
Determinar que a restrigSo prevista no n0mero anterior ndo se aplica:

-

a)Aos profissionais de sa(de e outros trabalhadores de instituig6es de sa0de e de apoio social,
bem como ao pessoal docente e n5o docente dos estabelecimentos escolares,
b) Aos agentes de protegSo civil, ds forgas e servigos de seguranga, militares, militarizados
pessoal
e
civil das Forgas Armadas e aos inspetores da Autoridade de Seguranga Alimentar e
Economica;

