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Escolas 
reabrem  
no dia 10  e 
teletrabalho 
obrigatório  
é até dia 14
PANDEMIA Apesar dos números da covid-19,  
o governo decidiu mesmo reabrir as escolas no 
dia 10, como estava previsto. Mas prolongou  
o teletrabalho e o encerramento de discotecas 
até 14 de janeiro. Voto presencial nas legislativas 
de pessoas em isolamento ainda em avaliação.

TEXTO PAULA SÁ

Oprimeiro-ministro deu 
rosto ao novo conjunto 
de medidas contra a pan-
demia de covid-19 e na 

sequência do Conselho de Ministros 
de ontem anunciou que as escolas 
reabrem para aulas presenciais no 
próximo dia 10 (segunda-feira), 
como já tinha sido fixado no quadro 
de medidas anterior. António Costa 
disse também que haverá testagem 
nos estabelecimentos de ensino nas 
duas próximas semanas. “Vamos 
proceder à testagem dos professores 
e dos assistentes operacionais nas 
próximas duas semanas”, referiu. 

 António Costa relembrou tam-
bém a vacinação de crianças entre 
os 5 e os 11 anos e do pessoal do-
cente e não docente que decorre 
desde ontem e até ao próximo do-
mingo (dia 9). 

Para lá do que estava em aberto ou 
previsto, e atendendo ao elevado 
número de pessoas infetadas com a 
doença, sobretudo com a nova va-
riante Ómicron, foi anunciado a 
manutenção do encerramento dos 
bares e discotecas até 14 de janeiro e 
o regime de teletrabalho obrigatório 
e a partir dessa data “recomendado”. 
“No teletrabalho, a obrigatoriedade 
é prolongada até dia 14 [de janeiro] 
e a partir do dia 14 há uma recomen-
dação da manutenção do teletraba-

Costa. Manter-se-á a exigência de 
teste para acesso a bares e discote-
cas e a proibição de consumo de be-
bidas alcoólicas na via pública. Tal 
como os testes negativos para visitas 
a lares e a pacientes internados em 
estabelecimentos de saúde, grandes 
eventos, eventos sem lugares mar-
cados e recintos improvisados. 
O mesmo é aplicável a recintos des-
portivos. 

Só haverá isenção de testagem 
nos últimos casos para quem tenha 
dose de reforço há mais de 14 dias. 

Mantém-se também a manuten-
ção de controlo das fronteiras, com 
teste negativo obrigatório para to-
dos os voos que cheguem a Portugal 
e as sanções para as companhias aé-
reas que violarem esta regra. 

Os certificados digitais continuam 
a ser exigidos em restaurantes, esta-
belecimentos de alojamento turísti-
co, espetáculos culturais, eventos 
com lugares marcados e ginásios. 
António Costa assegurou que ao 14.º 
dia de reforço da dose da vacina 
contra a covid-19 esse certificado 
será atualizado automaticamente. 

Voto presencial em avaliação 
Sobre a votação nas eleições legisla-
tivas de 30 de janeiro para pessoas 
infetadas ou em isolamento, o pri-
meiro-ministro começou por lem-

brar que a nossa Lei Eleitoral “regu-
la quase ao pormenor o nosso pro-
cesso eleitoral”, até o horário de 
funcionamento das mesas de voto. 
“Só a Assembleia da República, em 
condições normais, pode proceder 
a alterações da legislação”, disse An-
tónio Costa, sobre as várias propos-
tas que têm sido feitas para que es-
ses cidadãos possam votar presen-
cialmente. 

“Temos de fazer tudo dentro do 
quadro da lei, é preciso ter seguran-
ça jurídica”, frisou ao justificar um 
pedido de parecer ao Conselho 
Consultivo da Procuradoria-Geral 
da República, com carácter de ur-
gência, sobre esse quadro de vota-
ção de pessoas em isolamento. 

“Temos de assegurar que todas as 
pessoas possam exercer o seu direi-
to de voto e o que o façam em segu-
rança e que não o deixem de o fazer 
com receio de serem contamina-
das”, afirmou. Nesse sentido, disse 
estar a trabalhar com a Associação 
Nacional de Municípios para “au-
mentar o mais possível” o número 
de mesas de voto antecipado, pre-
visto para dia 23 de janeiro. 

António Costa revelou ainda que 
a ministra da Administração Inter-
na terá uma reunião com os parti-
dos para organizar esse processo de 
votação para quem está isolado e 

Medidas novas  
e medidas velhas
ESCOLAS  
As aulas presenciais começam 
no dia 10 e os alunos, 
professores e pessoal auxiliar 
serão testados nas duas 
primeiras semanas de arranque 
deste período.  
 
TELETRABALHO  
Mantém-se obrigatório até  
dia 14 e depois passará a ser 
recomendado. 
 
BARES E DISCOTECAS  
Reabrem a 14 de janeiro e 
mantém-se obrigatório o teste à 
covid-19 para acesso, exceto para 
pessoas com reforço de terceira 
dose de vacina e após 14 dias.  
 
TESTES OBRIGATÓRIOS  
Continuam a ser necessários 
para visita a lares, a pacientes 
internados em estabelecimentos 
de saúde, grandes eventos, 
eventos desportivos e para 
todos os passageiros de voos 
que cheguem a Portugal. 

lho”, precisou o primeiro-ministro 
no final do Conselho de Ministros, 
que decorreu no Palácio da Ajuda, 
em Lisboa. 

O líder do governo justificou esta 
alteração ligeira das medidas fazen-
do apelo ao que “por unanimidade” 
os especialistas, na sequência da 
reunião do Infarmed, disseram so-
bre a evolução da pandemia e da va-
riante Ómicron. “Apesar da alta 
transmissibilidade e previsível cres-
cimento do número de infetados, 
poderemos avançar na próxima se-
mana com cautela”, disse António 

Mantém-se   
a manutenção de 
controlo das fronteiras, 
com teste negativo 
obrigatório para todos 
os voos que cheguem  
a Portugal e as sanções 
para as companhias 
aéreas que violarem 
esta regra. 
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39 074
Casos. Este é o número de 
infeções positivas de ontem. 
Houve ainda 25 óbitos, mais 7 
do que no dia anterior. 
Internamentos aumentaram 
para 1311, mais 60 do que no 
dia antes. Deste total, 158 
estão em cuidados intensivos, 
também mais 15 do que nas 24 
horas anteriores. 

Carlos Robalo Cordeiro 
Medidas fazem sentido mas falta reduzir 
intervalo de vacinas para crianças
COVID-19 Diretor de serviço de pneumologia do Hospital Universitário de Coimbra, que integra 
o Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos, diz que com estas medidas o governo ganha tempo 
para reforçar a vacinação, mas é preciso proteger mais as crianças e reforçar meios do SNS. 

O governo foi mais além do que o 
proposto pelo grupo de peritos 
que o tem apoiado na gestão da 
pandemia ao manter o teletraba-
lho obrigatório e as discotecas e 
bares fechados por mais uma se-
mana. Era necessário? 
Faz sentido. O prolongamento 
destas medidas permite ao gover-
no ganhar tempo no reforço da va-
cinação, quer com a terceira dose 
para os adultos quer na vacinação 
das crianças. É uma forma de se 
ganhar tempo na proteção da po-
pulação em relação a esta nova va-
riante, a Ómicron, que sabemos 
que é mais contagiosa. 
E a dose de reforço para eliminar a 
testagem é mesmo necessária? 
Evidentemente que as medidas 
têm de estar coordenadas com a 
evolução da epidemia, com o co-
nhecimento científico sobre a 
nova variante e sobretudo com o 
estado vacinal da população. Este 
último é um aspeto muito impor-
tante, porque o nível de reforço va-
cinal, a toma da terceira dose ou 
da segunda para os vacinados 
com a Janssen, ainda não atingiu 
os níveis que se esperava, e que se 
registaram no tempo da task force 
em que se chegou a vacinar mais 
de 100 mil pessoas por dia. Os va-
cinados com a dose de reforço que 
temos agora já deveriam estar va-
cinados há mais tempo. Por exem-
plo, o ideal era que os profissionais 
de educação tivessem todos já a 
dose de reforço antes de as escolas 
abrirem. 
Mas concorda com o prolonga-
mento do teletrabalho e o adiar da 
abertura de bares e discotecas? 
Estou de acordo. Temos de reco-
nhecer que o teletrabalho pode e 
deve ser utilizado sempre que for 
exequível e onde se verificar eficaz. 
É das medidas que permitem des-
fasar horários e diminuir a mobili-
dade e a exposição ao risco, por-
tanto parece-me que faz todo o 
sentido. Relativamente aos bares 
e discotecas o adiar da abertura 
também é essencial no sentido de 
se ganhar tempo no reforço da va-
cinação e travar a disseminação da 
doença. 
Nos bares e discotecas, a partir 
de dia 14 será necessário, além do 

certificado de vacinação, um tes-
te negativo para quem ainda não 
tem a dose de reforço. Isto faz 
sentido? 
É fundamental que continue a ser 
assim para proteção de todos. 
O governo considera que só não é 
necessária a realização de teste a 
quem tem dose de reforço há mais 
de 14 dias, a Ordem, aqui, até acha 
que quem tem esta dose há mais 
de sete dias poderia ser isentado 
do teste, vamos mais além, mas é 
fundamental que se mantenham 
estas medidas. 
Porquê? A população que tem es-
quema vacinal com duas doses 
tem dificuldade em perceber... 
Em primeiro lugar, porque a va-
riante Ómicron é extremamente 
transmissível e uma coisa é as pes-
soas que estão em determinadas 
atividades em espaços arejados, 
onde têm de usar máscara e man-
ter o distanciamento, que correm 
menos riscos. Outra são os espaços 
dos bares e discotecas, onde não é 
isso que acontece. As pessoas estão 
ao lado umas das outras, sem más-
cara, a dançar e a transpirar, e o ris-
co de transmissibilidade é enorme. 
Portanto, exigir testagem dá mais 
segurança, e esta testagem deve 
ser feita o mais próximo possível 
dos eventos. A Ómicron é mais 
contagiosa e mais rápida no tem-
po de contaminação, daí que os 
testes devam ser feitos horas antes 
do evento para se diminuir a con-
tagiosidade. No caso de um teste 
PCR até 48 horas antes, nos de an-
tigénio 24 horas e nos autotestes 
até 12 horas antes. 

ENTREVISTA ANA MAFALDA INÁCIO 

Isto quer dizer que defende a tes-
tagem antes de eventos desporti-
vos e culturais e das visitas a lares 
ou a hospitais, mesmo com certi-
ficado de vacinação? 
Isso faz todo o sentido. Para quem 
ainda não tem dose de reforço na 
vacinação ou para quem não tem 
de todo qualquer vacina. É uma 
segurança para o próprio, mas 
também para quem trabalha nes-
ses espaços ou para quem lá está. 
Se não fosse assim, a solução seria 
impedir as pessoas de frequenta-
rem esses espaços. E não é isso 
que se deseja. 
Se o governo adiasse a abertura 
do ano letivo seria muito prejudi-
cial para crianças e jovens? 
Seria. E os jovens e as crianças já 
foram suficientemente prejudica-
dos ao longo destes dois anos de 
pandemia. O impacto mental, so-
cial e psicológico é relevante e tem 
de ser minimizado. O que se tem 
de fazer é manter as medidas bási-
cas de proteção individual, como 
o uso de máscara e o distancia-
mento nas salas de aulas e acelerar 

A partir da tarde de 
ontem e até 
domingo, os centros 
de vacinação vão 
estar dedicados só 
aos profissionais da 
comunidade escolar, 
que ainda não 
tomaram a dose de 
reforço e à vacinação 
das crianças dos 5 
aos 11 anos. Mas logo 
ontem falhou a 
emissão das senhas 
digitais para o 
agendamento da 
vacinação. Foram 
muitos os docentes 
e outros profissionais 
que não 
conseguiram 
marcação para a 
vacina. O governo 
estipulou estes dias 
só para a 
comunidade escolar 
de forma que a 
maioria das pessoas 
estejam vacinadas 
com o reforço já no 
início da abertura do 
segundo período 
letivo, que vai 
acontecer na 
segunda-feira,  
dia 10. 

Arrancou 
fase para 
crianças  
e docentes

para que os infetados com covid-19 
possam exercer presencialmente o 
seu direito de voto, “mas que o fa-
çam em condições de segurança”. 

Anunciou também que será dada 
prioridade na vacinação com dose 
de reforço aos cidadãos que inte-
grem as mesas de voto. 

Menor severidade 
Logo no início da sua comunicação 
sobre as novas medidas, António 
Costa fez um balanço da atual situa-
ção pandémica em Portugal. “A alta 
transmissibilidade da variante 
Ómicron foi crescente e neste mo-
mento é absolutamente dominan-
te, representando cerca de 80% dos 
casos positivos”, afirmou o primei-
ro-ministro. António Costa subli-
nhou o que os especialistas disse-
ram na quarta-feira, na reunião do 
Infarmed, para assegurar que a 
nova variante oferece menor seve-
ridade da doença. “É por isso que 
tendo hoje mais casos do que tínha-
mos há um ano temos um número 
muito inferior de internamentos, 
internamentos em cuidados inten-
sivos e de óbitos a lamentar”. Ainda 
assim alertou para o facto de não se 
saber “os efeitos a longo prazo” da 
infeção, pelo que voltou a apelar à 
vacinação da população. 
paulasa@dn.pt 

a dose de reforço aos profissionais 
e a vacinação das crianças. É mui-
to importante que isto aconteça. 
Em setembro e outubro perdeu-se 
muito tempo a avançar com o 
processo das doses de reforço aos 
adultos e com a vacinação das 
crianças. Nesta altura, podería-
mos estar a reabrir as escolas com 
os profissionais já todos com a 
dose de reforço e com a maioria 
das crianças já vacinadas com a 
segunda dose, seria muito mais 
seguro para elas e para a comuni-
dade. Isso faria a diferença agora. 
É por esse facto que a Ordem pro-
pôs a redução do intervalo da se-
gunda toma da vacina para crian-
ças dos 5 aos 11 anos para três a 
quatro semanas? 
Essa redução permitiria que já ti-
véssemos crianças a fazer agora a 
segunda dose e a entrar na escola 
mais protegidas, mas não temos. 
Não vamos chorar sobre o leite 
derramado, mas é preciso conti-
nua a promover a vacinação. Esta 
ainda é a grande arma contra esta 
variante, porque ainda não chegá-
mos ao pico desta onda epidémi-
ca. E na próxima semana, na aber-
tura das aulas, é importante que se 
continue a promover a testagem 
intensiva na comunidade escolar 
para haver mais segurança. É pre-
ciso manter a vigilância e a moni-
torização apertadas nas escolas 
para se tentar evitar casos positi-
vos que possam passar desperce-
bidos. 
Há mais alguma medida que de-
veria estar no pacote do governo 
e não está? 
Acho que se devia ter pensado em 
outras coisas que são importantes 
e não ouvimos falar, como dar ca-
pacidade ao SNS para dar respos-
ta aos utentes. Ou seja, reforçar a 
capacidade de tudo que seja res-
posta a montante dos hospitais, 
como saúde pública, medicina fa-
miliar, linha SNS24, para se conse-
guir responder ao número de ca-
sos que estamos a ter, quer sejam 
40 mil ou 60 mil. Depois, a redução 
do intervalo das vacinas nas crian-
ças e o do período de isolamento 
para cinco dias, e não para sete 
como foi decidido. 
anamafaldainacio@dn.pt

“A testagem para 
grandes eventos faz 
todo o sentido, mesmo 
com certificado de 
vacinação. Se não fosse 
assim, a solução seria 
impedir as pessoas  
de frequentarem  
esses espaços.  
Não é o que se deseja.” 


