
COVID-19: MEDIDAS E LOJAS EM FUNCIONAMENTO 

Por via do Decreto do Presidente da República n.º 51 -U/2020, de 6 de novembro de 2020, 
foi declarado Estado de Emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública. O mesmo tem vindo a ser renovado sucessivas vezes, a última das 
quais pelo Decreto do Presidente da República n.º 6 -B/2021, de 13 de janeiro de 2021. 
Para fazer face ao estado atual da pandemia, tornou-se ainda necessária a clarificação 
das medidas restritivas aplicadas e a adoção de medidas adicionais. 

De acordo com o Decreto-Lei nº 3-B/2021, de 19 de janeiro de 2021, que altera a 
regulamentação do Estado de Emergência decretado pelo Presidente da República, o 
Alameda Shop & Spot, Centro Comercial localizado no Porto, ajustou a sua operação 
respeitando as novas regras do confinamento impostas, de acordo e em cumprimento de 
todas as medidas recomendadas pelas autoridades, nomeadamente: 

o Continuação do uso obrigatório de máscara no interior do Centro Comercial 
e nas lojas em funcionamento, para todas as pessoas com idade superior a 
10 anos. 

o Continuação da adoção de medidas que assegurem um distanciamento 
social  mínimo de dois metros. 

o Continuação da disponibilização de dispensadores de soluções líquidas de 

base alcoólica a todos os visitantes. 
o Todos os serviços de l impeza e desinfeção tal como o sistema de 

climatização mantêm o seu plano em vigor, de forma a minimizar a 

propagação de vírus e manter a qualidade de ar do Centro. 
o É proibida a venda ou entrega ao postigo em qualquer estabelecimento do 

setor não alimentar, designadamente lojas de vestuário. 
o N a s á r e a s d e c o n s u m o d e c o m i d a s e b e b i d a s ( f o o d c ou r t s ) o s 

estabelecimentos funcionam exclusivamente para efeitos de atividade de 
confeção destinada a consumo fora do estabelecimento, através de entrega 

ao domicílio (Delivery), diretamente ou através de intermediário, sendo 
p ro ib ida a d i spon ib i l i zação de re fe i ções ou p rodu tos à po r ta do 
estabelecimento ou ao postigo (take-away). 

o As lojas encerram às 20h aos dias úteis e às 13h aos fins de semana e 
feriados. Com exceção dos restaurantes que estão em regime delivery até 
às 23h de domingo a quinta e até às 24h às sextas, sábados e vésperas de 

feriado. 
o Os estabelecimentos de retalho alimentar encerram igualmente às 20h nos 

dias úteis e às 17h aos sábados, domingos e feriados. Com exceção dos 



restaurantes que estão em regime de delivery até às 23h de domingo a 
quinta e até às 24h às sextas, sábados e vésperas de feriado. 

o A entrada dos visitantes deve ser feita apenas pelo piso 0, ou pelo parque 

de estacionamento dos pisos -1 e -2. 

Tendo como prioridade garantir a segurança, não só dos seus visitantes, como de lojistas, 

colaboradores e fornecedores, o Alameda Shop & Spot mantém ainda um contacto muito 
próximo com as autoridades locais – como até hoje -, cumprindo todos os procedimentos 
e reforçando o papel do cumprimento de cada um dos cidadãos, enquanto agente ativo no 

combate à propagação do COVID-19. 

Para mais informações, poderá contactar-nos através do número (+351) 225 076 280 ou 

através do email alameda@cbre.com. 

(*) redação atual do artigo 13º B do Decreto Lei 10-A/2020 de 13 de Março, alterado pelo Decreto-
Lei 20/2020 de 1 de Maio)


