
Confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa

Creches

Dever cívico de recolhimento domiciliário

Proibição de eventos ou ajuntamentos com mais de 10 pessoas

Abertura de roulottes e operadores de venda ambulante

Lojas com área superior a 400m² ou inseridas em centros comerciais

Abertura do Balcão Único de Atendimento (BUA) por marcação prévia

Teletrabalho parcial, com horários desfasados ou equipas em espelho

Exercício profissional continua em regime de teletrabalho, 
sempre que as funções o permitam

Lotação máxima de 5 pessoas/100m² em espaços fechados

Lotação de 2/3

4 maio 

Arquivo Municipal por marcação prévia

Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira (empréstimos)

11 maio 

4 maio 

18 maio 

11 maio 

18 maio 

Teatro Miguel Franco, Teatro José Lúcio da Silva, 
Cine-Teatro de Monte Real, Auditórios

1 junho 

4 maio 

4 maio 

Balcões desconcentrados de atendimento ao público 
(repartições de finanças, conservatórias, etc.)

4 maio 

4 maio 

11 maio 

1 junho 

1 junho 

11 maio 

18 maio 

Regras 
Gerais

Transportes
Públicos

Trabalho

Serviços 
Públicos

Escolas e 
equipamentos 

Sociais

Ambiente

Cultura

Desporto 
e lazer

Comércio 
e restauração

Cerimónias religiosas: celebrações comunitárias de acordo 
com regras  a definir entre a DGS e confissões religiosas

30 e 
31 maio 

Funerais com a presença de familiares

Medidas CondiçõesData

COVID-19 | PLANO DE DESCONFINAMENTO MUNICÍPIO DE LEIRIA

Apenas devem estar presentes no funeral o cônjuge ou a pessoa com quem vivia em economia 
comum, os ascendentes, os descendentes e os parentes ou afins;

Quando o número de pessoas referidas no número anterior não exceda a dez pessoas, é permitida a 
presença de outros até este limite;

Uma hora antes da realização de funerais deve proceder-se ao encerramento do espaço ao público.

Prática de desportos individuais ao ar livre

Parques infantis municipais, skate park´s e parque canino municipal

Percurso Polis com novo sentido de circulação 
(circuito verde e circuito amarelo)

Normas para a  prática desportiva ao ar livre:
 a) Respeito de um distanciamento mínimo de dois metros entre cidadãos, para atividades que se realizem 

lado a lado, ou de quatro metros, para atividades em fila;
 b) Impedimento de partilha de materiais e equipamentos, incluindo sessões com treinadores pessoais;

c) É permitido o exercício de atividade fisica  e desportiva até cinco praticantes com enquadramento de um 
técnico, ou a prática de atividade física e desportiva recreacional até dois praticantes.

Lojas: 
Uso obrigatório de máscara / funcionamento para as lojas que reabrem
 Cabeleireiros e similares:  Por marcação prévia e condições específicas

 Restaurantes: Lotação a 50%, funcionamento até às 23h e condições específicas

Lotação máxima de 5 pessoas/100 m² em espaços fechados. Uso obrigatório de máscara/viseira 
pelos trabalhadores, respeitando as regras de distanciamento físico e de higienização. As regras de 

higienização são extensivas à partilha de viaturas ou outros equipamentos.

Uso obrigatório de máscara/medidas de higienização e limpeza reforçadas

Uso obrigatório de máscara/ Marcação prévia /Horário reduzido/lotação condicionada/
medidas de higienização e limpeza reforçadas

Loja de Cidadão Serviços essenciais e urgentes do IRN e serviços do Espaço Cidadão, das 9h às 16h, 
por marcação prévia, uso obrigatório de máscara.

Uso obrigatório de máscara / Atendimento por Marcação prévia 

Uso obrigatório de máscaras

Com lugares marcados, lotação reduzida e distanciamento físico

Medidas de distancimento social, sem utilização de balneários nem piscinas

25 maio Abertura do Centro de Interpretação Ambiental de Leiria Uso obrigatório de máscara/Lotação condicionada/medidas de higienização e limpeza reforçadas

Feiras 
e Mercados

18 maio 

18 maio 

Mercado do Falcão (têxtil) Uso obrigatório de máscara/Lotação condicionada/medidas de higienização e limpeza reforçadas

1 junho Feira de Levante - Leiria e Pedrógão
Uso obrigatório de máscara ou viseira + Redução horário de funcionamento 

+ Definição dos termos da circulação no espaço 
+ Feirantes manuseiam os produtos e não os consumidores + Serviço Take Away Prestador Serviços

Lotação condicionada/ medidas de higienização e limpeza reforçadas

Abertura da Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira

Uso obrigatório de máscara/Lotação condicionada/medidas de higienização e limpeza reforçadas

11.º e 12.º anos ou 2.º e 3.º anos de outras ofertas formativas
Equipamentos sociais na área de deficiência

Levantamento da suspensão de pagamento estacionamento 
nas zonas de duração limitada e nos parques de estacionamento 

da Fonte Quente e do Mercado Santana

18 maio 

Pré-escolar / ATLs1 junho 

Escolas: 
Uso obrigatório de máscaras 

(exceto crianças em creches e jardins de infância)

Deve ocorrer o regresso faseado dos  trabalhadores cujas funções não 
permitam o teletrabalho e que não estejam inseridos em grupos de risco 
para o exercício da atividade do posto de trabalho em regime presencial.

Lojas com porta aberta para a rua até 400m² ou partes de lojas até 
400m² (ou maiores de 400m², por decisão da autarquia caso a caso) 

Restaurantes, cafés e pastelarias/Esplanadas

Comércio local: lojas com porta aberta para a rua até 200m²; Cabeleireiros, 
manicures e similares; Livrarias e comércio automóvel, independentemente da 

área. Os estabelecimentos que pretendam manter a respetiva atividade 
exclusivamente para efeitos de entrega ao domicílio ou disponibilização dos 

bens à porta do estabelecimento ou ao postigo, estando neste caso interdito o 
acesso ao interior do estabelecimento pelo público.

25 maio Agromuseu Municipal D. Julinha (Ortigosa),  Banco das Artes Galeria, Centro 
Cultural Mercado de Sant’Ana,  Centro de Interpretação Abrigo do Lagar Velho 
(Lapedo), Centro de Diálogo Intercultural de Leiria – Casa dos Pintores e Igreja 
da Misericórdia, m|i|mo – museu da imagem em movimento, Moinho do Papel, 

Museu de Leiria

CONDIÇÕES GERAIS:Disponibilidade no mercado de máscaras e gel desinfetante / Higienização regular dos espaços / Lotação máxima reduzida / 
Higiene das mãos e etiqueta respiratória /Distanciamento físico (2m) / Decisões reavaliadas a cada 15 dias.

Estacionamentos 


