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Circular n.º 63/2021 Alteração das medidas excepcionais e temporárias e o COVID-19 
 Resolução do Conselho de Ministros n.º 135-A/2021, 29 

Setembro. 
 Decreto-Lei n.º 78-A/2021, 29 Setembro 2021. 

O caso do uso ou não da MÁSCARA. 
 

Acabam de ser publicados os dois diplomas em referência; e, contendo 

os mesmos, exclusivamente, matéria sobre a regulamentação de medidas excepcionais e 

temporárias do COVID-19, pedimos a sua atenção para o seguinte: 

No que respeita às  

MÁSCARAS, 

consta do preâmbulo do Decreto-Lei n.º 78-A/2021, de 29 Setembro 2021, o seguinte: 

“ O uso de máscara passa a ser obrigatório apenas para o acesso ou permanência a 

determinados ambientes fechados, podendo tal obrigação ser, no entanto, dispensada 

quando o seu uso se mostre incompatível com a natureza das actividades que os 

cidadãos se encontrem a realizar”. 

E, efectivamente, é o que resulta da alteração feita ao artigo 13-B, do 

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 13 Março. Exemplo de ainda uso obrigatório de máscara é o n.º 

4, deste art.º 13-B: 

“ 4 – É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras na utilização de transportes colectivos 

de passageiros, incluindo o transporte aéreo, passageiros em táxi ou TVDE”.  

No que à INDÚSTRIA interessa é importante o novo n.º 11, do tal 

artigo 13-B, com esta redacção: 

“ 11 – Nos locais de trabalho, o empregador pode implementar as medidas técnicas e 

organizacionais que garantam a protecção dos trabalhadores, designadamente a 

utilização de equipamento de protecção individual adequado, como máscaras ou 

viseiras, (…)” 

portanto, é deixado ao Empregadora a possibilidade (“pode”) de organizar a utilização ou 

não de máscaras nos locais de trabalho, não esquecendo, desde que 

“ (…) o seu uso se mostre incompatível com a natureza da actividade (…)” 

mas, sem qualquer obrigação legal, expressa.  

Portanto, e em resumo, deixou de haver qualquer tipo de imposição 

legal ao uso de máscara nos locais de trabalho.  
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Quanto à Resolução do Conselho de Ministros n.º 135-A/2021, de 

29 Outubro, destacamos, ainda no âmbito da RESOLUÇÃO, isto: 

“ (…) procede-se agora ao levantamento de uma série de medidas que tem vindo a 

vigorar no âmbito do combate à pandemia do COVID-19. Nesse âmbito, elimina-se, 

desde logo, designadamente, a recomendação da adopção do regime de 

teletrabalho, sem prejuízo da manutenção das regras quando ao desfasamento de 

horários”.  

Se o Sr. Industrial viaja para o estrangeiro, terá interesse em saber o 

que está autorizado; as viagens essenciais e não essenciais, e que consta do ARTIGO 14, 

desta Resolução. O mesmo artigo é extenso, daí não ser reproduzido. Pode recolher cópia no 

D.R. n.º 190, 1.ª Série, suplemento, de 29 Setembro 2021, Fh. 4(9) a 4(19); concretamente, 

Fh. 4(16) e 4(17). 

No que respeita a  

Regras aplicáveis à entrada em território nacional por via área 

em matéria de testagem e controlo de temperatura 

veja o ARTIGO 15, da referida resolução. Extenso artigo, com 15 números. 

Repare: a situação foi grandemente aligeirada, mas as barreiras não 

desapareceram totalmente.  

Compreende-se: o perigo ainda anda por aí; convém não facilitar 

muito. Descontrair, sem dúvida, mas estar atento às noticias provenientes dos Organismos 

oficiais, DGS em especial, às suas recomendações.  

  

 

 

  

 


