Segunda Renovação do Estado de Emergência até 2 de Maio
Foi publicado o Decreto n.º 2-C/2020 de 17 de abril que regulamenta a prorrogação do estado de
emergência decretado pelo Presidente da República.
No dia 18 de março de 2020 foi decretado o estado de emergência em Portugal, através do Decreto do
Presidente da República n.º 14 -A/2020, de 18 de março.
Neste contexto, o Governo aprovou o Decreto n.º 2 -A/2020, de 20 de março, tendo sido, na sequência da
renovação da declaração do estado de emergência pelo Decreto do Presidente da República n.º 17 -A/2020,
de 2 de abril, aprovado o Decreto n.º 2 -B/2020, de 2 de abril, no qual foi aprovado um conjunto adicional de
medidas de modo a minorar o risco de contágio e de propagação da doença.
Atendendo à prorrogação do estado de emergência através do Decreto do Presidente da República n.º 20 A/2020, de 17 de abril, e sendo a prioridade prevenir a doença, conter a pandemia e garantir a segurança
dos portugueses, o Governo entende que os contactos entre pessoas, que constituem forte veículo de
contágio e de propagação do vírus, bem como as suas deslocações, devem manter -se ao nível mínimo
indispensável, sendo de realçar para as finalidades pretendidas a especial necessidade de confinamento que
impende sobre os cidadãos.
Com efeito, mostra -se necessário proceder a ajustamentos às medidas já aprovadas, de forma adequada e
no estritamente necessário, com o intuito de conter a transmissão do vírus e a expansão da doença COVID 19, mas que, concomitantemente, assegurem o bom funcionamento das cadeias de abastecimento de bens
e serviços essenciais.

Com os melhores cumprimentos,
Manuela Folhadela
Departamento Jurídico
manuela.folhadela@anivec.com
Tel : + 351 22 616 54 72/70
www.anivec.com
https://www.facebook.com/ANIVEC.APIV
ANIVEC/APIV – Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confeção
Av. da Boavista 3523, 7º | 4100-139 Porto

Av. da Boavista, 3523 – 7º
4100-139 Porto
Tel 351226165470 Fax 351 22 6168714
www.anivec.com∙ info@anivec.com
NIF 500947937

