
Status: Terça-feira, 31/03/2020

Informações complementares
Essencialmente, as orientações de 23/03/2020 continuam válidas, e as alterações que se aplicam a partir 
de 01/04/2020 estão resumidas abaixo.

Ainda se aplica, como regra, o seguinte: é proibido sair de casa ou do apartamento sem um motivo 
relevante. 

Regras complementares:

É permitido sair do próprio apartamento pelas seguintes razões:

- Garantir o abastecimento da população, incluindo serviços de coleta e entrega (inclusive no contexto de 
atividade voluntária)

- Assegurar serviços necessários de entrega, incluindo cartas e encomendas por correio 

- Visitar cônjuge ou parceiro, pessoas necessitadas de ajuda, pessoas doentes ou com deficiência (que não 
estejam em hospital ou clínica) e exercício do direito de assistência e acesso (geralmente relacionado aos 
filhos ou aos pais) na respectiva esfera privada

- Acompanhar pessoas com necessidade de assistência e menores

- Acompanhar doentes em estado terminal, bem como os funerais de pessoas do núcleo familiar mais 
próximo, não podendo o número de pessoas exceder 15

Fica proibida a visita a lares de idosos ou asilos, instalações e comunidades com assistência ambulatorial e
grupos residenciais com pessoas com deficiência, hospitais e instalações de prevenção e reabilitação.

Ficam excluídas da proibição as visitas de familiares próximos às maternidades, enfermarias pediátricas e
enfermarias de cuidados paliativos, assim como os hospícios e as visitas para acompanhar os últimos dias 
de vida de familiares próximos. As visitas devem ser previamente coordenadas com a direção da respectiva 
instituição.

São proibidas as atividades desportivas em qualquer local destinado para tais práticas, seja ele 
público ou privado, ao ar livre ou em local fechado.

Também é proibido reunir-se em igrejas, mesquitas, sinagogas ou outras confissões religiosas, 
assim como em clubes e outras instalações desportivas e de lazer.

Qualquer pessoa encontrada na rua, se abordada por uma autoridade fiscalizadora (polícia, autoridade 
municipal responsável pela ordem pública), deve indicar as razões pelas quais não está em casa. Isto pode 
ser feito apresentando um certificado do empregador, um cartão de empresa ou de serviço ou portando 
documentos pessoais. 

Foram definidas as dois principais infrações e as correspondentes consequências legais:

- Sair de casa sem um motivo relevante
Multa: 150 Euros

- Infração contra a proibição de visita
Multa (para visitantes): 500 Euros 

Essas disposições estão em vigor de 01/04/2020 até 20/04/2020.


