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Decreto n.º 8/2020 de 08.11 
 

Regulamenta a aplicação do estado de emergência 
 

 

Consulte o Decreto em - https://dre.pt/application/file/a/147968435 
 
O Estado de Emergência está em vigor desde 9 de Novembro até 
23 de Novembro de 2020, podendo ser renovado com eventuais 
alterações a cada 15 dias. Também a cada 15 dias será reavaliado 
o conjunto de concelhos (actualmente 121, elencados no Anexo II 
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-A/2020, de 2-11),  
https://dre.pt/home/-/dre/147412974/details/maximized 
aos quais se aplicam as medidas mais restritivas:  
 
 
Assim, em matéria de liberdade de deslocação, nos 121 concelhos 
que foram identificados como tendo uma situação epidemiológica 
mais grave, fica prevista a proibição de circulação em espaços e 
vias públicas diariamente entre as 23:00 h e as 05:00 h, bem como 
aos sábados e domingos entre as 13:00 h e as 05:00 h, excepto 
para efeitos de deslocações urgentes e inadiáveis nos termos 
previstos no presente decreto: 
 
Proibição de circulação na via pública e excepções 
 
1 – Diariamente, no período compreendido entre as 23:00 h e as 
05:00 h, bem como aos sábados e aos domingos no período 
compreendido entre as 13:00 h e as 05:00 h, os cidadãos só podem 
circular em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas, entre outras, nas seguintes situações: 
 
 
 

https://dre.pt/application/file/a/147968435
https://dre.pt/home/-/dre/147412974/details/maximized
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a) Deslocações para desempenho de funções profissionais ou 
equiparadas, conforme atestado por declaração: 
i) Emitida pela entidade empregadora ou equiparada; 
ii) Emitida pelo próprio, no caso dos trabalhadores independentes, 
empresários em nome individual ou membros de órgão estatutário; 
iii) De compromisso de honra, no caso de se tratar de trabalhadores 
do sector agrícola, pecuário e das pescas; 
 
b) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para 
aquisição de produtos em farmácias ou obtenção de cuidados de 
saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados 
tais cuidados; 
 
c) Deslocações a mercearias e supermercados e outros 
estabelecimentos de venda de produtos alimentares e de higiene, 
para pessoas e animais; 
 
d) Deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas 
com deficiência, filhos, progenitores, idosos ou dependentes; 
 
e) Deslocações por outras razões familiares imperativas, 
designadamente o cumprimento de partilha de responsabilidades 
parentais, conforme determinada por acordo entre os titulares das 
mesmas ou pelo tribunal competente; 
 
f) Deslocações de médicos-veterinários, de detentores de animais 
para assistência médico-veterinária urgente, de cuidadores de 
colónias reconhecidas pelos municípios, de voluntários de 
associações zoófilas com animais a cargo que necessitem de se 
deslocar aos abrigos de animais e de equipas de resgate de 
animais para assistência urgente; 
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g) Deslocações pedonais de curta duração, para efeitos de fruição 
de momentos ao ar livre, desacompanhadas ou na companhia de 
membros do mesmo agregado familiar que coabitem; 
 
h) Deslocações pedonais de curta duração para efeitos de passeio 
dos animais de companhia; 
 
i) Por outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, 
desde que se demonstre serem inadiáveis e sejam devidamente 
justificados; 
 
j) Retorno ao domicílio pessoal no âmbito das deslocações referidas 
nas alíneas anteriores e das deslocações e actividades referidas no 
artigo 28.º da Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-A/2020, 
de 2 de Novembro. 
 
2 – Nos estabelecimentos em que se proceda à venda de produtos 
alimentares e de higiene, para pessoas e animais, podem também 
ser adquiridos outros produtos que aí se encontrem disponíveis. 
 
3 – As deslocações admitidas nos termos dos números anteriores 
devem ser efectuadas preferencialmente desacompanhadas e 
devem respeitar as recomendações e ordens determinadas pelas 
autoridades de saúde e pelas forças e serviços de segurança, 
designadamente as respeitantes às distâncias a observar entre as 
pessoas. 
 
 
Realização de medições de temperatura corporal 
 
 
Estabelece-se a possibilidade de realização de medições de 
temperatura corporal, por meios não invasivos, no controlo de 
acesso ao local de trabalho, a serviços ou instituições públicas, 
estabelecimentos educativos e espaços comerciais, entre outros. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/147412974/details/normal?l=1
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É expressamente proibido o registo da temperatura corporal 
associado à identidade da pessoa, salvo com expressa autorização 
da mesma. 
 
As medições podem ser realizadas por trabalhador ao serviço da 
entidade responsável pelo local ou estabelecimento, não sendo 
admissível qualquer contacto físico com a pessoa visada, sempre 
através de equipamento adequado a este efeito, que não pode 
conter qualquer memória ou realizar registos das medições 
efectuadas. 
 
Pode ser impedido o acesso dessa pessoa aos locais acima 
mencionados (local de trabalho, serviços ou instituições públicas, 
estabelecimentos educativos e espaços comerciais, entre outros), 
sempre que a mesma: 
a) Recuse a medição de temperatura corporal; 
b) Apresente um resultado superior à normal temperatura corporal, 
considerando -se como tal uma temperatura corporal igual ou 
superior a 38°C, tal como definida pela DGS. 
 
Nos casos em que o facto de apresentar um resultado superior à 
normal temperatura corporal determinar a impossibilidade de 
acesso de um trabalhador ao respectivo local de trabalho, considera 
-se a falta justificada. 
 


