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Enquadramento 

 

Na sequência da situação epidemiológica da COVID-19, foi publicada a Resolução do Conselho de Ministros n.º 41-A/2022, 

de 21 de abril de 2022, bem como o Decreto-Lei n.º 30-E/2022, de 21 de abril, que estabelece novas Medidas Excecionais 

e Temporárias de Resposta à Epidemia SARS-CoV-2 e à doença COVID-19 no âmbito da declaração de situação de alerta.  

 

Assim, uma vez que a situação epidemiológica causada pela pandemia da doença COVID-19 tem verificado uma evolução 

positiva em Portugal, registando uma tendência estável, num contexto de elevada cobertura vacinal, quer ao nível do 

esquema primário quer do esquema de reforço, de emergência de novos fármacos para a doença grave e de maior 

conhecimento sobre a infeção, embora o índice de transmissibilidade se mantenha consideravelmente elevado, foi possível 

ao Governo Português o levantamento de algumas medidas aplicáveis no âmbito do combate à pandemia, devendo 

continuar a avançar-se com prudência. 

 

Até à data, Portugal procedeu já à eliminação da generalidade das medidas restritivas de resposta à pandemia da doença 

COVID-19, tendo permanecido em vigor a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços interiores, que se considera 

agora poder ser objeto de um novo enquadramento, continuando a assegurar a proporcionalidade das medidas restritivas 

às circunstâncias da infeção que se verificam em cada momento, independentemente da necessidade da sua modelação 

futura, designadamente, em função da sazonalidade. 

 

Deste modo, o uso de máscara deixa de ser obrigatório nos Estabelecimentos Escolares, pois entende o Governo limitar a 

obrigatoriedade do uso de máscara aos locais caracterizados pela especial vulnerabilidade das pessoas que os frequentam 

e aos locais caracterizados pela utilização intensiva sem alternativa, atento o especial dever de guarda e de manutenção 

do sentimento de segurança da comunidade que ao Estado compete.  

 

Neste sentido, o uso de máscara apenas será obrigatório em locais frequentados por pessoas especialmente vulneráveis, 

designadamente, estabelecimentos e serviços de saúde, estruturas residenciais para pessoas idosas, unidades da Rede 

Nacional de cuidados continuados e integrados e outras estruturas desta tipologia, bem como em locais caracterizados pela 

elevada intensidade de utilização, pelo difícil arejamento e pela inexistência de alternativas à sua utilização em momentos 

de grande frequência, como são os transportes coletivos de passageiros.  
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Todas as outras Medidas de Saúde Pública (MSP) em vigor devem manter-se e continua a ser da responsabilidade de cada 

um adotar comportamentos que minimizem o risco de transmissão do vírus, nomeadamente: estar vacinado (se 

recomendado); manter espaços ventilados; lavar e/ou desinfetar as mãos frequentemente e garantir, com regularidade, a 

limpeza e desinfeção de superfícies.  

 

É de notar, que a transição destas Medidas, já em vigor, elaboradas e publicadas no âmbito da pandemia, seja efetuada de 

forma adequada à minimização do risco de doença para a população. 

A leitura atenta do Plano de Contingência da Escola Profissional Magestil e respetivas atualizações publicadas no Site Oficial 

da Escola não dispensam o conhecimento das Orientações Gerais em vigor emanadas pela DGS-Direção Geral da Saúde e 

as Regras definidas por cada Empresa e/ou Instituição, nomeadamente, no que se refere à Formação em Contexto de 

Trabalho/Estágio, a Visitas de Estudo ou à Prática Desportiva no âmbito dos Cursos Profissionais de Nível 4. 

 

 
       Lisboa, abril de 2022 
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