
 

 
 

Comunicado do Conselho de Ministros de 15 de abril de 2021 

 

O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto que regulamenta o estado de emergência decretado pelo 

Presidente da República. Prosseguindo a estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento no 

âmbito do combate à pandemia da doença Covid-19, e tendo em conta a avaliação dos critérios 

epidemiológicos de definição de controlo da pandemia, foi decidido avançar tal como estava previsto na 

generalidade do país à exceção daqueles concelhos em que o risco de transmissão é considerado elevado. A 

retoma do ensino presencial para os alunos do ensino secundário e do ensino superior avança em todo o 

território continental, independentemente do nível de risco de cada concelho. Atendendo ao estado 

epidemiológico do país bem como à taxa de incidência dos concelhos que merecem mais atenção e o seu 

prolongamento no tempo, as medidas de combate à pandemia, a partir do dia 19 de abril, serão aplicadas em 

conformidade com os seguintes níveis: 

Um primeiro nível… não aplicável ao nosso concelho. 

Um segundo nível… não aplicável ao nosso concelho. 

Um terceiro nível, em que o plano de desconfinamento avança para a terceira fase, tal como 

anunciado aquando da sua apresentação. Assim, nos restantes concelhos do continente, além 

das medidas em vigor desde 5 de abril, aplicam-se as seguintes: 

Permite-se a abertura de: 

- Todas as lojas e centros comerciais; 

- Restaurantes, cafés e pastelarias (com o máximo 4 pessoas por mesa no interior ou 6 por mesa em 

esplanadas), até às 22h30 nos dias de semana ou 13h nos fins-de-semana e feriados; 

- Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos; 

- Lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação. 

Autoriza-se a prática de: 

- Modalidades desportivas de médio risco; 

- Atividade física ao ar livre até 6 pessoas; 

- Realização de eventos exteriores com diminuição de lotação (5 pessoas por 100 m²); 

- Casamentos e batizados com 25% de lotação. 

 

 

Serviço Municipal de Proteção Civil de Armamar 

15 de abril de 2021 


