
 
Máscara  

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

Ponto 11 do art.º 2 (alteração art.º 13 B Decreto-Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março): 

Nos locais de trabalho, o empregador pode implementar as medidas técnicas e organizacionais 
que garantam a proteção dos trabalhadores, designadamente a utilização de equipamento de 
proteção individual adequado, como máscaras ou viseiras, sem prejuízo do disposto no Decreto- 
-Lei n.º 84/97, de 16 de abril, na sua redação atual. 

 

USO OBRIGATÓRIO EM: (Orientação 11/2021 da DGS, de 1 de outubro) 

a. Estabelecimentos e serviços de saúde;  

b. Estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI), unidades da Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados (RNCCI) e outras estruturas e respostas residenciais para crianças, 
jovens e pessoas com deficiência, requerentes e beneficiários de proteção internacional e 
acolhimento de vítimas de violência doméstica e tráfico de seres humanos.  

c. Estabelecimentos de educação, de ensino e das creches, salvo nos espaços de recreio ao ar 
livre;  

d. Espaços e estabelecimentos comerciais, incluindo centros comerciais, com área superior a 
400 m2;  

e. Lojas de Cidadão;  

f. Espaços e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, em que necessariamente 
ocorra contacto físico com o cliente, por exemplo cabeleireiros, barbeiros ou esteticistas;  

g. Salas de espetáculo, de exibição de filmes cinematográficos, salas de congresso, recintos de 
eventos de natureza corporativa, recintos improvisados para eventos, designadamente 
culturais ou similares;  

h. Recintos para eventos e celebrações desportivas;  

i. Transportes coletivos de passageiros, incluindo em táxi ou TVDE. 

 

A utilização de máscara também é obrigatória, sempre que uma pessoa seja considerada 
contacto de alto ou baixo risco. 

 

Situações em que a utilização de máscara é recomendada: 

- É recomendada a utilização de máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica, por 
qualquer pessoa com idade superior a 10 anos, nos espaços interiores, exceto nas situações de 
coabitação.  



 
 - A utilização de máscara é ainda recomendada, para as pessoas com idade superior a 10 anos, 
nos espaços exteriores, quando é previsível a ocorrência de aglomerados populacionais ou 
sempre que não seja possível manter o distanciamento físico recomendado. 

 

Para garantir a utilização da máscara em todas as circunstâncias previstas na presente 
Orientação, e sempre que a pessoa considere que a sua utilização se justifica, 
recomenda-se que qualquer pessoa seja portadora de uma máscara cirúrgica ou 
comunitária certificada, sempre que se desloque ou circule para fora do local de 
residência ou permanência habitual. 

 

Contactos de Alto Risco e Isolamento Profilático (Norma 15/2020 atualização 
1/10/2021) 

São contactos de alto risco as pessoas com um nível de exposição elevado ao caso confirmado 
de infeção por SARS-CoV-2 / COVId-19 que:  

a. Não apresentem esquema vacinal completo;  
OU  

b. Apresentem esquema vacinal completo, mas:  

i. Coabitem com o caso confirmado em contexto de elevada proximidade (por exemplo, 
partilha do mesmo quarto);  

OU  

ii. Sejam contacto de caso confirmado no contexto de um surto9 em Estruturas 
Residenciais para Idosos (ERPI) e outras respostas similares dedicadas a pessoas idosas10, 
Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) da Rede Nacional de Cuidados 
Continuados (RNCCI), instituições de acolhimento de crianças e jovens em risco, 
estabelecimentos prisionais, Centros de acolhimento de migrantes e refugiados;  

OU  

iii. Residam ou trabalhem em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e outras 
respostas similares dedicadas a pessoas idosas. 

 



 

 

 



 

 

 

Medidas: 

1 - A utilização de máscara deverá ser efetuada sempre que não seja possível o distanciamento 
físico igual ou superior a 2 metros, não haja barreiras físicas impermeáveis de separação e 
proteção entre postos de trabalho, na presença de grupos de colaboradores (ex. pausas e 
ajuntamentos) ou atividades em que exista a necessidade de projeção da voz. Deverá se manter 
a disponibilização de máscaras no local de trabalho.  

2 - A ventilação dos locais de trabalho deverá manter-se igual, assim como a periodicidade de 
higienização das instalações;  

3 - Limitação de pessoas: Neste momento não existe limitação de pessoas (Teletrabalho já não 
é obrigatório ou recomendado, sem prejuízo da manutenção das regras quanto ao 
desfasamento de horários). (Resolução do Conselho de Ministros n.º 135-A/2021)  

Para se preservar todas as condições de Segurança relativas à Covid-19, a empresa deverá 
assegurar a manutenção dos 2 metros de distância nos locais de trabalho em que não existem 
divisórias.  

4 - Controlo de temperatura: O controlo de temperatura de acesso ao local de trabalho poderá 
manter-se.  

5. – Frequência e permanência nos refeitórios  

Assim preconizamos que se devem manter as disposições das mesas bem como os acrílicos de 
separação. Devem ser sensibilizados os Trabalhadores no sentido de minimizar o tempo de 
permanência se possível reduzir para 15 minutos, podendo articular com as Direções da 
empresa, outras formas de alargar o período de almoço em outros locais ou mesmo tempos, 
pelo menos até existirem linhas orientadoras mais claras.  

6 – Utilização de elevadores 



 
Dada a exiguidade destes equipamentos, não devem ser utilizados por mais do que 2 pessoas 
de cada vez, não se colocando frente a frente e devendo dar sempre que possível preferência à 
utilização das escadas.  

7 – Circulação de pessoas dentro das instalações  

Sempre que se ausentem dos locais de trabalho sentados, devem continuar a colocar máscara 
de tipo cirúrgico ou certificada.  

8 – Todos os trabalhadores devem manter-se atentos, se adoecerem não devem comparecer ao 
serviço. Caso apresentem sintomatologia típica da Covid-19 devem contactar imediatamente o 
Departamento de Recursos Humanos que acionará o Serviço de Saúde no Trabalho, no sentido 
de serem tomadas de imediato as medidas de contenção e prevenção necessárias. 

 


