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Circular n.º 52/2021 Uso, OBRIGATÓRIO de “máscaras”. 
Em espaços públicos.   

 

Este “adorno” facial, que não ao uso veneziano ou à Zorro, como um 

dos meios de combater a propagação da pandemia, COVID-19: a 

MÁSCARA 

que apareceu pela 1.ª vez como um artigo 13-B, aditado ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 

Março, pelo art.º 3, do Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 Maio.  

Daí para cá, o uso de máscara teve, na formulação do seu regulamento, 

várias alterações.  

O seu uso em ambiente de trabalho, na indústria, nunca foi claramente 

imposto. Contudo,  

Com o decreto-lei n.º 39-A/2020, art.º 2, de 17 Julho 2020, foi alterado 

mais uma vez o art.º 13-B, e introduzido um n.º 2, com a seguinte redacção: 

“ 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… 

c) - Nos estabelecimentos de ensino… 

d) - Salas de espectáculos… 

“ 2 – A obrigatoriedade referido no número anterior é dispensada quando, em função 

da natureza das actividades, o seu uso seja impraticável”.  

situação que, na Indústria, e porque normalmente as funções implicam esforço, são penosas, 

se explicava na maioria das situações no desempenho do trabalho. Ora,  

Em Abril 2021, foi publicada a Lei n.º 13-A/2021, de 5 Abril, que veio 

prorrogar “…por um período de 70 dias”, a obrigatoriedade do uso de máscara, “…para 

acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas” --- art.º 1.  
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Como esta Lei era de 5 Abril, o prazo de 70 dias já tinha terminado. 

Mas, talvez pelo agravamento da situação pandémica, em parte do País.  

Acaba de ser publicada a  

LEI N.º 36-A/2021, de 14 Junho 

a qual, --- art.º 1 ---, renova a  

“(…) imposição transitória da obrigatoriedade de uso de máscara para o acesso, 

circulação ou permanência nos espaços e vias publica, (…)” 

desta vez, o uso obrigatório da máscara, naqueles locais, segundo o art.º 2,  

“(…) é prorrogada por um período de 90 dias”. 

Como esta Lei entrou em vigor no dia 15 Junho, a situação vai vigorar 

até 15 de Setembro 2021.  

Como se sabe, esta medida, --- uso de máscara ---, tem sido das mais 

controversas, por vários Países a contrariar o seu uso, obrigatório.  

  

 


