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Circular n.º 20/2021 NORMA N.º 019/2020, de 26 Out. 2020, da D.G.Saúde. 
“Estratégia Nacional de Testes para SARS-COV2”. 

 

Dentro das “atribuições” que são indicadas na alínea a), do n.º 2, do 

artigo 2, do Decreto Regulamentar n.º 14/2012, de 26 Janeiro, à DIRECÇÃO GERAL DE 

SAÚDE (DGS),  

“ 2 – A DGS prossegue as seguintes atribuições: 

a) - Emitir normas e orientações, quer clínicas quer organizacionais, desenvolver e 

promover a execução de programas em matéria de saúde pública e para 

melhoria da prestação de cuidados em áreas relevantes da saúde, 

nomeadamente nos cuidados de saúde primários, hospitalares, continuados e 

paliativos”. 

e de acordo com o PLANO DA SAÚDE para o Outono-Inverno 2020-2021,  

Emitiu a Direcção-Geral de Saúde, a 26 Outubro 2020, a NORMA N.º 

019/2020, cujo “assunto” é  

COVID-19 

ESTRATÉGIA NACIONAL DE TESTES PARA SARS-COV2 

Como se contém no intróito da referida NORMA, visa-se controlar a 

epidemia “…através de um efectivo rastreio de contactos, da aplicação de testes de 

diagnóstico laboratorial para SARS-COV2 em larga escala, da detecção activa e precoce de 

casos e do isolamento rigoroso dos casos e seus contactos (…)”.  

A referida NORMA, caindo no conhecimento público, --- e sendo 

conhecido que, por intermédio dos meios de comunicação social qualquer “entendido” 

manda a sua opinião ---, alguns Senhores INDUSTRIAIS interrogam-se sobre a tal NORMA se 

a mesma implica obrigações para as suas Empresas, no que refere aos tais TESTES, o que 

é legítima dúvida: fazer testes, obrigar a fazer testes; exigir testes.  

Falecendo-nos conhecimentos técnicos, na área da medicina, mesmo 

preventiva, vamos dar a nossa Opinião, com base em conhecimentos jurídicos aplicados ao 

caso. Assim,  

A Fh. 2/12, da referida NORMA, encontramos um item 2, que diz: 
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“ 2 – A Estratégia de Testes para SARS-CoV-2 tem como objetivos, através da 

utilização adequada de testes laboratoriais:  

a) - Reduzir e controlar a transmissão da infeção por SARS-CoV-2;  

b) - Prevenir e mitigar o impacto da infeção por SARS-CoV-2 nos serviços de saúde 

e nas populações vulneráveis;  

c) - Monitorizar a evolução epidemiológica da COVID-19”. 

Salvo douta e melhor opinião, ao sector industrial e comercial, 

PRIVADO, nos termos do n.º 3, do art.º 82, da Constituição da República Portuguesa, não é 

atribuível, 

Primeiro – que tenham um centro laboratorial para efectuar tais “testes”; 

Segundo – que lhes incumba prevenir e mitigar o impacto da infecção, além do que 

atempadamente lhe foi exigido: uso de máscara; desinfectantes; horários 

repartidos; distância social nas empresas. E,  

Terceiro – naturalmente não incumbe ao sector “monitorizar a evolução epidemiológica da 

COVID-19”, para tal não ter meios, nem ser obrigada a tal. Pagam pesados 

impostos, taxas e taxinhas para que o Estado o faça.  

Portanto, desde logo e nesta simples abordagem, parece-nos, para não 

dizer que temos a certeza, que a INDÚSTRIA e o COMÉRCIO nada tem a ver, logo a fazer, em 

matéria da tal “Estratégia Nacional de Testes para SARS-COV2, apresentada na tal NORMA 

019/2020. Diga-se,  

Que tal NORMA foi actualizada em 11/02/2021. 

Vejamos, agora, no ponto de vista jurídico/laboral se existe alguma 

obrigação de os Empregadores testarem os seus Trabalhadores para o SARS-COV2: 

O Código do Trabalho, tem, uma Subsecção com o título: “Direitos de 

Personalidade”, um art.º 16, cujo título é 

“Reserva da intimidade da vida privada” 

e, neste artigo, um n.º 2 que, na m/ opinião, resolva o problema. Efectivamente,  

Diz esse n.º 2, na parte que interessa: 
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“ 2 – O direito à reserva da intimidade da vida privada abrange quer o acesso, quer a 

divulgação de aspectos atinentes à esfera íntima das partes, nomeadamente 

relacionados, (…) com o estado de saúde (…)”.  

Ora, na m/ opinião, o COVID diz respeito a um estado de saúde, logo, a 

Empregadora não tem “acesso” à esfera íntima do Trabalhador, no caso, ao seu estado de 

saúde. E,  

Temos ainda o n.º 1, art.º 19, que versa exclusivamente sobre: “Testes 

e exames médicos”. Aqui, o Empregador “…não pode, para efeitos de (...) permanência no 

emprego, exigir ao (…) trabalhador a realização ou apresentação de testes (…)”. É certo que,  

Neste caso, o n.º 1, ressalva logo a seguir,  

“ (…) salvo quando estes tenham por finalidade a prestação e segurança do trabalhador 

ou de terceiros (…) devendo (…) ser fornecida por escrito ao (…) trabalhador a 

respectiva fundamentação”.  

Portanto, na m/ opinião, ao Empregador é imposto que NÃO exija 

“testes”; e, que NÃO os faça. Logo, não o deve fazer. Quanto muito, pedir a intervenção do 

Médico do Trabalho, ou do SNS-24, para tomar conta da situação.  

Para quem quiser, e achar conveniente, apenas aconselhamos que, na 

Secção de Recursos Humanos (Pessoal) exista um exemplar da NORMA N.º 019/2020, 

versão 11 Fev. 2021; e, no placard de serviço, seja afixado um AVISO, nestes termos, 

 

AVISO 

 

Na Secção do Pessoal (Escritório) encontra-se à disposição dos TRABALHADORES a NORMA 

N.º 019/2020, sobre Testes à COVID-19, para consulta dos mesmos.  

 

________________, ___ de Fevereiro 2021. 

 

A Gerência, (Administração) 

(assinatura c/ carimbo) 

 


