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Circular n.º 74/2021 A volta do… ZORRO! 

Uso de máscara, novamente, … “se a medida se afigurar 

necessária.” 

 

O uso de máscara, segundo os técnicos de saúde pública, 

será uma das armas de defesa contra a propagação da infecção epidemiológica por COVID-19. Daí, 

Foi publicada a LEI Nº 88/2021, de 15 Dezembro, no D.R. 

nº 241, de 15 Dezembro 2021, Flh. 10 e 11, cujo sumário é: 

“Regime transitório de obrigatoriedade de uso de máscaras em espaços públicos” 

Mas, ATENÇÃO: não determina desde já a obrigatoriedade 

do uso de máscara. Esta Lei nº 88/2021, diz que: 

“(…) estabelece as condições de determinação, a título excepcional, da 

obrigatoriedade do uso de máscara para acesso, circulação ou permanência nos 

espaços e vias públicas.” 

Como destacamos no artº. 1, desta lei, 

“estabelece as condições de determinação, (…) da obrigatoriedade do uso de máscara” 

Efectivamente, no artigo 3, desta lei, nº1, diz: 

“1º Se a medida de afigurar necessária, adequada e proporcional à prevenção, 

contenção ou mitigação da infecção epidemiológica (…)” 

como se vê, a frase começa com a condicionante: “Se”. Não se está a impor nada, neste momento. 

Efectivamente, continuando a lêr o nº1, a seguir o Legislador escreveu: 

“(…) o Governo pode, através de resolução do Conselho de Ministros que declare uma 

situação de alerta, contingência ou calamidade, determinar a obrigatoriedade do uso de 

máscara por pessoas com idade a partir dos 10 anos para o acesso, circulação ou 

permanência nos espaços e vias públicas sempre que o distanciamento físico 

recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável.” 

Reforçando a ideia que nada é obrigatório, neste momento, 

para o uso de máscaras, diz o nº 3, do artº. 3: 

“3 – A necessidade a que se refere o nº 1 é aferida a partir de dados relativos à evolução 

da pandemia, (…)” 

Para já, 

Como diz o artº. 4, desta Lei nº 88/2021, apenas vão ser 

realizadas, 

“(…) campanhas de sensibilização , em meios de comunicação social e junto da 

população, sobre a importância do uso da máscara em espaços e vias públicas (…)” 

A Lei nº 88/2021, entrou em vigor a 16 Dezembro. 
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Portanto, ainda a andar na rua a imitar o ZORRO não é 

obrigatório para já. É tão só conveniente, aconselhável, e não em todas as situações; apenas, “… 

sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre 

impraticável.” 

Compreende-se as cautelas do Governo: a reacção por esse 

mundo fora a este Carnaval constante já cansa. Vai daí, entra com esta Lei a aconselhar o uso de 

máscara, mas não impõe. 

 

 


