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Resolução n" 98/2021

de 28 de outubro

Tendo por hase a aneilìse efetuada peln l)ireção Nacional
cÌc Sairdc sobrc a evolução epidemiológica nos diÍ'erentcs
concclhos nas úÌtirnas seïniìnas. oue coníïrma LÌÌna
tendência cle estabilização da pandómia da COVID-19
erm Cabo Verde, suportada poï uma significativa reduçáo
da taxa de incidência acumuÌada.

Numn irltula em clue o país já aìcançou importantes metas
ao niv<:l dos plincipais indicadores internacionalmentc
definiclos, nomeadarnente urna taxa de positividade inÍ'erior
a 40Á e nma taxa de transmissibiliclade (RT) cÌe 0,76.

No momento em que -o6,5% da poptrÌação eìeg.ível i:esidente
no país já cornpletou o esquema vrrcinal contra a CO\4D-19
e em que 80,3%ojír foi inoculacla corn uma close dzr vacina.

Nurna altura cm que o país se pïcpara para inicial o
processo de vacinação das pessoas com idade compreendida
entre os 12 e os 1? anos, estendendo assim a cobertr"rra
vzrcinnÌ nacionerl aos aclolescentes e jovens em itlacle escolar,

Entende o Governo que a evolução positiva que o quadro
epidemiológico tem registado, a par da intensificação
da campanha de vacinação, permite que seja declarada
a situação de alerta em todo o território nacional, sern
prejuízo da necessidade de asseguÌ'aÌ" a rnanutenção cle
meclidas cle prevenção e contenção que se continuzìm
a jusLifictrr:, visan<lo a contínua reclução dos casos de
inÍì:çáo, designadamente dos mais graves, c ir grnd.ual
minirnização dos riscos dc contaminação.

Assim,

An nbrìgo rlo n.o 2 do zrrtigo 14" e 32n da Lei no 12MlIl2A12,
de 7 cle nÌaïço; e

Nos termos do no 2 do rrrtigo 265'da Constituição, o
Governo apïova a seguinte .[ìesoh.rção;

Ârtigo 1'

Obieto

É cleclaradn a situacão cle trlerta em todo territór:ici
nacional, r:orn llase na evoh-rção cÌa situação epidemiológicir
e do processo cle vacinirção e vigora ató 5 de janeiro de 2022.

Artigo 2'

Funcionarnento de restaurantes
e cle estabeleciurentos rle bebidas

1- O ftrnr:ionamento dos e.stabeÌecimentos de venda e
consurno dc bcbidas aìcoóÌicas, r:omeadamente, bares e
cspÌanadas ó permiticlo nté às 00h00m, desdc quc opelem
no quadro de confbrmidadc sâÀìfÍffj,ã.

2- O atenrlimento ao público em restaurantes, Iocais
cÌel venclil or'l consuÌlo de refeiqões rápiclas e simiÌares é
pelrnitido até às 00h00m, desde que operem cÌentro do
quadro de conÍbrmidade sanitária.

3- Os estabelecimentos referidos nos nírmeros anteriores
podem ter horários de funcionamento mais prolongados,
ató às 02h00rn do dia irnediato, desde qne autorizadcrs,
qunnclo se lor:illizarjem nÉÌ frente merrítirna clas ciderdes
ou err1 ruas objeto de reguÌamento especial, nos termos
dos Oódigos dc Post,rrras Murricipais.

4- Os estabelecimentos que nos termos da lìesolução n."
412021, cÌe 1 5 de janeir:0, foram autorjzâdos a converter a sua
ativirlade e â opeïâl: enqunnto lounge bnr, designadamenLe
as dìsccrtercas. clubes de dzrnça ottpub d,ctn,r:in,g, poclem
funcionar normaÌmente, de acordo com o seu alvará o/
ou licença, dcscle que operem no quadro de conÍ'ormidacÌe
santüârÌa.

5- O atendimento ao pírblico em estabeÌecimentos cÌe
consÌrmo de bebidas aìcoóÌìcas, nomeadamente bares,
t:estaurantes, l<lctris cle vencl:r ou consumo de refeiçires
rripidns e similares, às sextas-feiras a partir das 19h00m,
bem como aos sábados, domingos e vósperas de feriados,
durante todo o dia, depende da apresentação, pelos clientes.
de Certificado COVID válido de vacinacáo.

Ârtigo 3'

Ì'uncionamento de boïtes, discoteoas, pub daucing e clubes

1- O Í'uncionamento clasboítes, discotectrs, pu,h danc:íng
e cÌubes ó permitido ató às 04h00m, desde que opereìx num
quadro rigoroso de conformidade sanitária e mediante a
apresentação, pelos clientes, trabalhadores e prestadores
de serviç0, de certificndo COVD de vacinação válido, conr
0 er;quemâ vacinaÌ compÌeto.

2- Nos terrnos do número anterior, os estabelecimentos
devem estar devidarrrente licenciados uara funcionarenl
enqrranto boíle, rliscoteca, pub dan,cing orr clube.

3- A renlizaçho de evc com rrtividades de dançir
em espaços ou locais que os referidos no n," 2, deve
ser autori-zada, ainda que organizadas por promotores
cle eventos formalmente constituídos e Ìicenciados.

,1- Para eÍ'eibos do n.o 3, os promotores ou responsáveis
det'em oliter a devicta autoriztrção junto das autoridrrdes
s anitárias cornpetentes,

r\rtigo 4"

I'uncionament".$""rï*,1,:*,;;iïxl"tturistic's

1- Os estabeÌecimentos tr.uísticos on de aloiamento Ìocal
operanl nnm quadro rigoroso de conformiclaiie saniiária e
cle manutenção do respetivo selo, nos termos e contlições
específicas aprclvzrdas pclr Resolução.

2- O atenclimento ao público nos estabelecim,entos
turísticos ou de alojamento local depende cla apresentação,
pelos hóspedes e clientes, do Certifrcado COV.[[) válido
fle vaclnaça0.

3- O estabclecido no arbiso anterior relativamentc
aos horários de funcionamento não é anÌicáveÌ aos
estabeìecimentos de bebidas e restauração situados em
hotéis, desde que forneçam em exclusivo païâ os clientes
hospedacÌos,

Altigo 5"

Funcionarnento de ginásios e acadcmias

1- Os ginásios e acailemias operanr mrm quadro rigoroso
de confo midade sanitária e cle manutenção do respetivo seÌo,
nos termos e conclições específicas aprovad?ìs por ResoÌuçã<i.

2- O ace sso a ginásios c academias depende da
apresentação, pelos cÌientes, de CertiÍìcado tIOVID válido
.'e vaclnaçao' 

Artigo G"

Àcesso""'""':i"1:ïo*,ï';':ïã;ilÍ!ï"'s'curturais'

1 - O acesço pelo púbÌico a eventos de-qporti.vos,
artísticos. culturais. ïecreâtivos e de Iazer é condicionado
rì trpresentação cÌe Certificado COVID válido de vacinaçáo,
crtïì 0 eÌsquema vacinal complcto.

2 - A rea ização de eventos artísticos, cuÌturais,
recreativos e de ltrzer, designadnnente festivais, fr:stas
de romaria e similares, está condicionada à autorização
próvia pelns autoriclades sanitárizrs competentes.

3 - Sempre que realizados ern condições que não garantem
o controlo de entrada, a verificação cÌo certificado de
vacinaçuio e o cumprimento das cÌemajs ïegïâs sanitárias.
os eventos podem ser condicionados ou Íiuspensos pelas
autoriclades policiais e de proteção civiÌ.
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Artigo 7"

ConÍbnniclarle sanitária e utilizaçáo de máscaras

I- Mtrntôm-se em vigor as normzÌs relativas à
obrigatoriedadc de cÌesinfeção das mrlos c c{e higicnização
regr.rlar cÌas supcrÍïcics, clesignadamente nos espaços ou
estabeÌecimentos de zrtenclimento público e de realização
de eventos clesportivos, artísticos, culturais, recreativos e
cle Ìazer. .sem prejuízo das norrnas específicas aplicáveis,

2- Os trabaÌhadores dos espàços ou estabelecimentos
reí'eridos no ïrúmeïo anlerior, bern como os prestadores de
serviços e colaboradores rlrÌe habiÌitem o Í'uncionamento
clos mesrnos, incluinclo apresentadores, atletas, artistas,
assistentes e pes,soal técniccl, devem ser portaclores do
Certificadr: COVID cÌe vacin*rção váÌido, com o esqrÌema
vircjnal completo.

il- A utilização de rnáscara facial em espaços Í'echados
cÌe atenclirnento ao pírblico rnantém-se obrigatória, nos
ternr.os da lei, com as devidas adaptações,

4- Os estabelecimentos de comórcio em geraÌ, restauraçào
e serviços, c dc um modo geral, todos os cspaços de
atenclirnento pírblico, clevem rever regularmente os
procedirnentos internos, de rnodo a garantir em permauência
o cumprimento das regras de higienização e cle prevenção
e a rnzulrtençãro do seìo de conformidacle sanitriria.

5- Os gercntcs, adrninistradoÌ'es ou responsávcis peÌo
funcionamento dos espaços ou estabelecimentos, ou pela
realizaçâo dos errentos tlevem garantir o cnmprimento das
oÌrrigações referidas nos nrirneros ânteïioïes e decorrentes
da presente Resoìuçeio.

Artigo 8"

Autoridacles sanitárias competentes

1- São autoridndes sanitárins competentcs os Delegados
de SaÍrde nas respetivas áreas geográficas.

2- I)ara efeitos cÌe emissão çle autorização para a
realização de eventos nos termos dtr presente Resoluçã0, os
I)elogados de Saúde devem articnl:rr cÌorn irs autoridades
da Polícia Nacional, da Insp<lção-geral das Atividados
Económrcas e do Serviço Nacional da Proteção Civil e
Ilombeiros, para païecer prévio.

Arligo 9"

Dispensa da apresentação de CertiÍìcado
COVTD de vacinação

Siio clispensados tlil oÌrSigatorieclade de apresentação de
Certificado de vacinação os menoïes de idade. cuja faixa
eLária rrcl momenl,o da exigôncia do Certiíicndo, não seja
considerada aincÌa elegír'el pelas autoridades de saítde,
para efeitos de vacinação contla a COVID-l9.

AÌ'tigo :10"

Encerrarnento de instalações e ploibição de ativiclades

Mantêm-se encenacìas em todo o país as instaÌações e
proibiclas as atividades públicas, desportivas, artística.s,
culturais. recreatìvns e de Ìazer, qr-rando tealizadas em
conclições que não cumprarrr com as ïegras sanitárias
especifi.camente aprovadas para o efeito, designadamente
quanto à obrigatorìeclade de apresentação cÌo certiflcaclo
COVID de vr,rcìnnção.

Artigo 11"

Estrutura cle coordenação para os municípios de Santa
Catarina. TarraÍhl c São SaÌvador do Mundo

Visando o reforço da atuação nos municípìos de Santa
Czrtarina, Tai:rafaì e Sâo SaÌvaclor do Muncio, que
regisLanr umâ taxâ de vtrcinação ainda infer:jor: aos 70'% t>

a ini,ensjficação clas ações do sensibilizirção, moÌriliztrção e
de vacinação junto das comunidades k:cais, é constituída
uma estrulura cle coordenação pluridisciplinar intcgrada
pelo pessoaÌ de saúde local, da Polícia Nacional e das
Iìorças Armadas e pelo Serviço Nacional da Proteçáo
Civil e Bornbeiros.

Ar:tigo. 12u

Acompanhamerrto e avalia1:ão

1- Compete à Direção NacionaÌ cÌa Saírde ernitir relatórios
quinzenais de avalinção da evolução da pandemia e de
recomendação sobrl eventuais mecUdas que <Ìelvam selr
trdotadas, alteradas ou reintroduzidas.

2- A Direção Nacional da Sàúde cleve, aincla, proceder
à análise e avaliaçâo clo impacto da implementação das
rnediçlas da presente Rescllução, em função da evoÌução
do processo de vacinação em todo o pnís.

Ar:tigo l1ì"

Dever de informação

1- Os estabeìecimentos obrigados nos termos da
presente ResoJução, bem ilssjm como os org?ìnizÍÌdores e
promotores clc cvcntos desportivos, artísticos, culLttra.is,
recreativos e de lazer. devern inÍ'ormar. dc Íbrma cÌara e

visível, os clienbes, utentes ou participantes, relativamente
à obrigatoriecÌade de apresentação de certificarlo COVID
cte vacrnaçao.

2- 0 dever de informaçáo também se aplica reÌatjvamente
tìs regras de Ìotação rnrixima, funciontrmento, âcesso,
atcndimento, higiene, seguïançiì e outros relevantes,
aplicáveis a cada estabelecimento.

Artigo 14'

Fiscalizaçâo

Todas irs operações e atividades reÌacionadas com a
fiscaÌização da aplicação das rnedidas a que se reÍ'erem os
artigos anteriores cabem às autoridades cle acompanhamento
e fipcalização clesignadas no artigo 3n da Resolução nn
9212020, de 4 de juìho.

Ai'tigo 15"

Infraçào

A inoÌlservância, o incumprimento ou a vioÌação das
normËÌs, condições cle segnrançir sanitária ou de quaisquer
medidas de preveriçáo específicas, estabelecidas ou
determinadir.s pelas autoridades de saúrde, constitui
infração de natureza sanitária e acarreta a aplicaçáo de
sanções, designaclameÌÌte, a revogaçáo da cteclaração de
cclnfrlrmiclade sanitária e do respetivo selo, a suspensãr.l
da ntividncìe, câncelamento cla Ìiceluça ou encerramento
do espaço, co4frlrme o c?ìso, nos termos cÌa Ìei.

;\rtlgo 1 6"

Ëntrada em vigor

A presente ResoÌução entra imediatnmente em vigr:r
a pui'tir da sua publicação.

Aprovada em Conselho de Ministros, aos 28 de oubr"rbro
cle 2021. - O .Primeiro-Ministr:o, José. Ulisses cle Pín,n
Correi.a e Silua.
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