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A presente Resolução do Conselho de Ministros define orientações e 
recomendações relativas à organização e funcionamento dos 
serviços públicos de atendimento aos cidadãos e empresas no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19.  
 
Destacamos as seguintes orientações e recomendações: 
 
 
1. ATENDIMENTO POR VIA ELECTRÓNICA E TELEFÓNICA: 
 
O atendimento com fim meramente informativo deve ser 
prestado preferencialmente por via electrónica e telefónica. 
 
 
2. ATENDIMENTO PRESENCIAL: 
 
Já o atendimento presencial ao público, com fins não informativos 
deve ser preferencialmente efectuado com marcação prévia. 
 
A marcação prévia para atendimento presencial nos serviços 
públicos deve ser efectuada através de: 
 Portal ePortugal, disponível em “ePortugal.gov.pt”; 
 Portais e sítios na Internet da Administração Pública; 
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 Linhas de contacto telefónico destinadas a apoiar a utilização 
dos serviços públicos. 

 
O atendimento presencial também pode ser assegurado mediante 
senhas electrónicas a disponibilizar no próprio dia, em 
número a fixar pelo dirigente máximo respectivo, obtidas 
actualmente através dos sistemas de agendamento de cada 
serviço. 
 
No futuro, as referidas senhas poderão ser obtidas através do 
Portal ePortugal, em navegador via equipamento móvel, que 
informará os utilizadores do número de senha, o local e o intervalo 
de tempo de atendimento. 
 
Sem prejuízo do atendimento presencial previamente agendado nos 
serviços, o atendimento prioritário1 é realizado sem 
necessidade de marcação prévia. 
 
 
3. REGRAS NOS ESPAÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 
 
Foi igualmente previsto o dever dos responsáveis dos órgãos e 
serviços públicos afixarem na entrada das respectivas instalações 
as informações seguintes: 
 Lotação máxima do espaço; 
 Alterações aos condicionalismos do atendimento presencial e do 

atendimento prioritário; e 
 Contactos telefónicos e de correio electrónico, caso existam. 
 
Sempre que possível, o número de cidadãos que pode estar dentro 
das instalações dos serviços e entidades públicos para atendimento 
deve ser limitado a uma pessoa por cada 20 m2, sendo 
obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou 
permanência nesses serviços, de acordo com o disposto no 
artigo 13.º-B do Decreto-Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de Março. 

 

 
1 O atendimento prioritário previsto no Decreto -Lei n.º 58/2016, de 29 de Agosto institui a 
obrigatoriedade de prestar atendimento prioritário às pessoas com deficiência ou incapacidade, 
pessoas idosas, grávidas e pessoas acompanhadas de crianças de colo, para todas as entidades 
públicas e privadas que prestem atendimento presencial ao público. 
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4. TRABALHADORES NOS POSTOS DE ATENDIMENTO: 
 
Os postos de atendimento também devem garantir uma distância 
de segurança de, pelo menos, um metro entre trabalhadores. 
 
Quando não seja possível assegurar o referido distanciamento físico 
entre trabalhadores, a entidade responsável pelo atendimento deve 
assegurar meios alternativos e eficazes de protecção, 
designadamente protecções físicas de acrílico ou outro material 
adequado, frontal ou lateral. 
 
Além disso, os dirigentes dos serviços passam a ter o dever de 
identificar, no contexto do atendimento presencial, os 
trabalhadores de risco, em razão das especiais condições de 
saúde de cada um e adoptar medidas concretas, especiais e 
adequadas de adaptação das respectivas condições de trabalho, 
orientadas pelo Plano de Contingência vigente, privilegiando a sua 
afectação a funções que não impliquem contacto com o público ou 
a sua colocação em teletrabalho. 
 
 
5. ALTERNATIVAS AO ATENDIMENTO PRESENCIAL: 
 
Os serviços públicos passam, igualmente, a ter o dever de dar a 
conhecer alternativas ao atendimento presencial aos cidadãos 
e às empresas, informando-os sobre os serviços telefónicos e 
digitais disponíveis e os meios de adesão à Chave Móvel Digital. 
 
 
6. APROXIMAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS AOS CIDADÃOS: 
 
Com a presente Resolução, foram, igualmente, previstas as 
seguintes medidas: 
 Garantir a manutenção de todos os serviços públicos instalados 

nos Espaços Cidadão; 
 Disponibilizar informação actualizada aos cidadãos através de 

portais, redes sociais e folhetos a disponibilizar em cada porta 
ou caixa do correio, em linguagem acessível a toda a população; 
e 
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 Reforçar os serviços de proximidade existentes, considerando as 
necessidades dos grupos de risco e das pessoas em situação de 
maior vulnerabilidade. 

 
O disposto na presente Resolução não prejudica as regras especiais 
que possam vigorar em matéria de atendimento nos serviços 
públicos da saúde, da administração interna e da justiça, nos 
serviços periféricos externos dos negócios estrangeiros ou noutros 
cuja especial natureza exija medidas específicas. 
 
 
7. ESTABELECIMENTOS DA REDE NACIONAL DA EDUCAÇÃO 
PRÉ-ESCOLAR, DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO: 
 
Aos estabelecimentos da rede nacional da educação pré-escolar, às 
ofertas educativas e formativas, lectivas e não lectivas, dos ensinos 
básico e secundário, ministradas em estabelecimentos de ensino 
público, incluindo escolas profissionais públicas é aplicável a 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de Julho, 
que estabelece medidas excepcionais e temporárias para a 
organização do ano lectivo 2020/2021, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19. 
 
 
8. REGRAS DE HIGIENE E ATENDIMENTO PRIORITÁRIO: 
 
É, igualmente, aplicável, com as devidas adaptações, o disposto no 
artigo 8.º relativo às regras de higiene e no artigo 11.º referente ao 
atendimento prioritário dos profissionais de saúde, elementos das 
forças e serviços de segurança, de protecção e socorro, do pessoal 
das forças armadas e de prestação de serviços de apoio social, do 
regime anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, 
de 11 de Setembro, que declara a situação de contingência, no 
âmbito da pandemia da doença COVID-19. 
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9. PRODUÇÃO DE EFEITOS: 
 
A presente resolução produziu efeitos a partir de 1 de Outubro de 
2020. 
 
 
O presente resumo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2020 não 
dispensa a consulta do texto integral do referido diploma, não constituindo o 
mesmo aconselhamento jurídico. 

 

A presente resolução 
produziu efeitos a 
partir de 1 de Outubro 
de 2020. 

Carolina Boullosa Gonzalez Rui Esperança Bruna Pinto 

  


