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Circular n.º 24/2021 A “máscara”. 
Informações à volta do tema.  

 

Não nos parece que, tão cedo, o cidadão português se veja livre do uso 

obrigatório de “máscara” pelo que, consideramos conveniente apresentar o seguinte: 

Inicialmente, o uso obrigatório de máscaras não era imposto, por Lei. 

Havia, e ainda há, farta controvérsia sobre os benefícios, e malefícios, do seu uso, até que o 

DECRETO-LEI N.º 20/2020, de 1 Maio, veio acrescentar um ARTIGO 13-B, ao Decreto-Lei 

n.º 10-A/2020, de 13 de Março.  

Tinha, e tem, este artigo o título: “Uso de máscaras e viseiras”. Ainda 

em vigor esse DECRETO-LEI N.º 10-A/2020, --- com 27 alterações, até agora… ---, tem 

actualmente o artigo, após algumas alterações, esta redacção, que apresentamos (versão 4 

Março 2021): 

“1 - É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência nos 

seguintes locais: 

a) Nos espaços e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços; 

b) Nos edifícios públicos ou de uso público onde se prestem serviços ou ocorram 

atos que envolvam público; 

c) Nos estabelecimentos de ensino e creches pelos funcionários docentes e não 

docentes e pelos alunos; 

d) No interior das salas de espetáculos, de exibição de filmes cinematográficos ou 

similares. 

2 - A obrigatoriedade referida no número anterior é dispensada quando, em 

função da natureza das atividades, o seu uso seja impraticável. 

3 - É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras na utilização de transportes coletivos 

de passageiros. 

4 - Para efeitos do disposto no número anterior, a utilização de transportes coletivos 

de passageiros inicia-se nos termos do n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 28/2006, de 4 

de julho, na sua redação atual. 

5 - A obrigação de uso de máscara ou viseira nos termos do presente artigo apenas é 

aplicável às pessoas com idade superior a 10 anos. 

6 - A obrigatoriedade referida nos n.os 1 e 3 é dispensada mediante a apresentação de: 

a) Atestado Médico de Incapacidade Multiusos ou declaração médica, no caso de se 

tratar de pessoas com deficiência cognitiva, do desenvolvimento e perturbações
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psíquicas; 

b) Declaração médica que ateste que a condição clínica da pessoa não se coaduna 

com o uso de máscaras ou viseiras. 

7 - Incumbe às pessoas ou entidades, públicas ou privadas, que sejam responsáveis 

pelos respetivos espaços ou estabelecimentos, serviços e edifícios públicos ou 

meios de transporte, a promoção do cumprimento do disposto no presente artigo. 

8 - Sem prejuízo do número seguinte, em caso de incumprimento, as pessoas ou 

entidades referidas no número anterior devem informar os utilizadores não 

portadores de máscara que não podem aceder, permanecer ou utilizar os espaços, 

estabelecimentos ou transportes coletivos de passageiros e informar as 

autoridades e forças de segurança desse facto caso os utilizadores insistam em não 

cumprir aquela obrigatoriedade. 

9 - O incumprimento do disposto no n.º 3 constitui contraordenação, punida com 

coima de valor mínimo correspondente a (euro) 120 e valor máximo de (euro) 

350”. 

 

Ao acima apresentado, acresce a obrigação, especial, de uso de 

máscara, nos transportes de veículos particulares com lotação superior a 5 (cinco) lugares, 

tal como determina o art.º 28, do Decreto-Lei n.º 3-A/2021, 14 Janeiro: 

“Artigo 28.º 

Veículos particulares com lotação superior a cinco lugares 

Os veículos particulares com lotação superior a cinco lugares apenas podem circular, no 

âmbito das deslocações autorizadas ao abrigo do n.º 3 do artigo 4.º, salvo se todos os 

ocupantes integrarem o mesmo agregado familiar, com dois terços da sua capacidade, 

devendo os ocupantes usar máscara ou viseira, com as exceções previstas no artigo 13.º-B 

do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual”. 

 

Mas, neste momento, devemos ter em atenção que a 27 Outubro 

2020, foi publicada a LEI N.º 62-A/2020, cujo objecto é: 

“ A presente Lei determina, a título excepcional, a obrigatoriedade do uso de máscara 

para o acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas”.  

e, no seu artigo 3º, o curando que ali se contém é quase idêntico ao tal artigo 13-B, do 

Decreto-Lei n.º 10-A/2020. É dito de forma mais simples. 
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Como se contém nesta Lei, no art.º 3, n.º 2, o uso obrigatório de 

máscara é dispensado.  

“ b) – Quando o uso de máscara seja incompatível com a natureza das actividades que 

as pessoas se encontrem a realizar” 

o que, como se compreende, interessa à INDÚSTRIA; e,  

“ c) – Em relação a pessoas que integrem o mesmo agregado familiar, quando não se 

encontrem na proximidade de terceiros” 

o que era situação não antes prevista.  

Ora,  

 

A 31 Dezembro 2020, foi publicada a LEI N.º 75-D/2020, in D.R. n.º 

253, 1.ª Série, Supl., 31/12/ 2020, Fh. 171(2), cujo objecto foi, precisamente,  

“ (…) a renovação da imposição transitório da obrigatoriedade do uso de máscara para 

o acesso, circulação ou permanências nos espaços e vias públicas” – art.º 1,  

e, no artigo 2.º, e é o que interessa para completar o dito no art.º 1, diz  

“ É prorrogada a vigência da Lei n.º 62-A/2020, de 27 Outubro, por um período de 90 

dias”.  

Portanto, 90 dias a contar de 1 Janeiro 2021, acaba a 31 Março 2021. 

“Habemus” máscara, portanto, até 31 Março, pelo menos!... 

Não esquecer que, sendo obrigatório o uso de máscara, nos termos 

impostos por Lei, o seu não cumprimento implica consequências, as quais estão previstas no 

artigo 6, da Lei n.º 62-A/2020, nestes termos: 

“Artigo 6.º 

Regime contraordenacional 

O incumprimento da obrigação estabelecida no artigo 3.º constitui contraordenação nos 

termos previstos no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 28-B/2020, de 26 de junho, na sua 

redação atual”. 

 

Ora, este artigo 3, deste Decreto-Lei n.º 28-B/2020, tem esta redacção: 

“Artigo 3.º 

Contraordenações
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1 - O incumprimento dos deveres estabelecidos no artigo anterior constitui 

contraordenação, sancionada com coima de (euro) 100,00 a (euro) 500,00 no caso de 

pessoas singulares, e de (euro) 1000,00 a (euro) 5000,00 no caso de pessoas coletivas. 

2 - A negligência é punível, sendo, neste caso, os montantes referidos no número anterior 

reduzidos em 50 %. 

3 - Se o mesmo facto constituir simultaneamente crime e contraordenação, será o infrator 

sempre punido a título de crime, sem prejuízo da aplicação das sanções acessórias previstas 

para a contraordenação. 

4 - O disposto no presente decreto-lei não prejudica a responsabilidade civil do infrator, nos 

termos gerais de direito”. 

e, já agora, também o Artigo 4.º, que tem interesse para a redução da coima: 

“Artigo 4.º 

Pagamento voluntário da coima 

1 - Após a notificação da infração, realizada pela entidade com competência para o 

processamento da contraordenação, pode o infrator proceder ao pagamento voluntário da 

coima de imediato. 

2 - O pagamento voluntário da coima previsto no número anterior corresponde à liquidação 

da coima pelo mínimo”. 

 

Como se vê, isto não é fácil. Mas, em resumo: em caso de dúvida…use a 

máscara! 

 
 

 


