
 

Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo 
Associação Empresarial das ilhas Terceira, Graciosa e São Jorge 

 

 
Rua da Palha, nº 4 – 14 
9700-144 Angra do Heroísmo  

 
Telefone: 295 204 810  

Email: geral@ccah.eu | www.ccah.eu 

 

 

Declara situação de contingência para todas as ilhas dos Açores  

 

Reconhecer a existência de transmissão comunitária nas ilhas de São Miguel, Terceira, 
Faial, Pico e São Jorge 

 

A partir das 00:00 do dia 12 de fevereiro de 2022 vigoram as seguintes medidas: 

 

 Controle de temperatura corporal: 

É possível a realização de medições de temperatura corporal por meio não invasivos, no 

controlo de acesso ao local de trabalho, no acesso a estabelecimentos de saúde, a 

estabelecimentos prisionais ou a centros educativos, bem como a estruturas residenciais 

de idosos ou outros, no acesso a serviços ou instituições públicas, a estabelecimentos 

educativos, de ensino e de formação profissional, acesso a espaços comerciais, culturais 

ou desportivos e nos meios de transporte coletivos. 

Pode ser impedido o acesso a estes locais da pessoa que: 

o Recuse a medição de temperatura corporal; 

o Apresente um resultado superior à normal temperatura corporal, 

considerando-se como tal uma temperatura corporal igual ou superior a 

38ºC. 

 

 Realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2:  

Ficam sujeitos à realização obrigatória de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2:  

a) Os trabalhadores, utentes e visitantes de estabelecimentos de prestação de cuidados 

de saúde;  

b) Os trabalhadores, estudantes e visitantes dos estabelecimentos de educação, de 

ensino e formação profissional e das instituições de ensino superior, sempre que tal for 

determinado pela Autoridade de Saúde Regional;  
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c) Os trabalhadores, utentes e visitantes de estruturas residenciais para idosos, unidades 

de cuidados continuados e de outras respostas dedicadas a pessoas idosas, bem como a 

crianças, jovens e pessoas com deficiência, sempre que tal for determinado pela 

Autoridade de Saúde Regional;  

d) Todos quantos pretendam entrar ou deslocar-se no território das Regiões Autónomas 

por via aérea ou marítima.  

 

Nos casos em que o resultado dos testes impossibilite o acesso de um trabalhador ao 

respetivo local de trabalho, considera-se a sua falta como justificada. 

 

 Viagens para a Região Autónoma dos Açores: 

1. Os passageiros que pretendam viajar para o território da Região Autónoma dos Açores, 

por via aérea ou marítima, ficam obrigados à realização de teste de diagnóstico de SARS-

CoV-2 à chegada à ilha do seu destino final, excepto se: 

a) Passageiros que apresentem o Certificado Digital COVID de vacinação da União 

Europeia (UE) válido, ou o Certificado Internacional de Vacinação da Organização Mundial 

da Saúde; 

b) Apresentarem comprovativo, em suporte digital ou em papel, de certificação digital 

COVID da UE de testagem válido; ou  

c) Apresentarem certificado Digital COVID de recuperação da UE válido, a partir de 1 de 

julho de 2021, ou declaração de alta clínica de vigilância e das medidas de isolamento 

emitida pelo serviço público de saúde relativa a SARS-CoV-2, cujo prazo de validade é de 

cento e oitenta dias;  

d) Apresentarem comprovativo de realização de teste de amplificação de ácidos nucleicos 

(TAAN) ou de teste rápido de antigénio (TRAg) para despiste da infeção por SARS-CoV-2 

com resultado negativo, realizado nas 72 horas ou 24 horas anteriores ao momento do 

embarque, respetivamente; 

e) Passageiros com idade igual ou inferior a 12 anos;  
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f) Profissionais de saúde em serviço para transferência ou evacuação de doentes e que 

tenham o rastreio periódico de âmbito profissional atualizado, de acordo com a norma 

técnica da Autoridade de Saúde Regional em vigor;  

g) Passageiros com doença devidamente comprovada por declaração médica que ateste a 

incompatibilidade anatómica e/ou clínica para a realização de teste de diagnóstico SARS-

CoV-2, através de colheita de material biológico pela nasofaringe, caso em que os 

passageiros devem submeter previamente à sua deslocação, com a antecedência mínima 

de cinco dias úteis, a referida declaração à Autoridade de Saúde Regional para validação, 

sem prejuízo de realização de teste serológico à chegada à Região Autónoma dos Açores;  

h) Tripulações de companhias aéreas que não circulem do lado «ar» para o lado «terra», 

na aceção terminológica em uso nos aeroportos nacionais, bem como as que se 

desloquem em serviço para fora da Região Autónoma dos Açores e regressem sem terem 

saído da aeronave.  

 

No resultado laboratorial do teste devem constar, obrigatoriamente, os elementos 

seguintes:  

a) Identificação do passageiro;  

b) Nome do laboratório acreditado onde o mesmo foi realizado, com menção à respetiva 

certificação;  

c) Referência à utilização de qualquer uma das metodologias referidas na alínea d) do 

número anterior;  

d) Referência a amostra de "zaragatoa nasofaríngea ou orofaríngea", "exsudado 

nasofaríngeo ou orofaríngeo", "amostra respiratória" ou "exsudado respiratório";  

e) Data de realização do teste;  

f) Resultado do teste como «negativo». 

 

Ilhas em situação de contingência 

1. Nas ilhas em que seja declarado que se encontram em situação de contingência, são 

aplicáveis as restrições seguintes:  
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a) É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência em espaços 

fechados, nos termos do artigo 13.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 104/2021, de 27 de novembro, retificado pela 

Declaração de Retificação n.º 41/2021, de 13 de dezembro;  

b) Limitação da presença de público em todos os eventos de cariz social, cultural e 

desportivo, bem como em bares e estabelecimentos de diversão noturna com espaço de 

dança, a três quartos da respetiva lotação.  

2. O público, para aceder aos espaços elencados na alínea b) do número anterior, fica 

obrigado a apresentar Certificado de vacinação COVID da UE, Certificado Internacional de 

Vacinação da Organização Mundial da Saúde, ou resultado negativo de um teste de 

rastreio à COVID-19, numa das seguintes condições:  

a) Teste RT-PCR efetuado nas 72 horas anteriores; ou  

b) Teste rápido de antigénio validado por profissional de saúde realizado nas 24 horas 

anteriores.  

3. Os resultados dos testes referidos no número anterior apenas podem ser apresentados 

em suporte de papel ou em suporte digital, excluindo-se da forma comprovativa o 

formato SMS. 

lhas com transmissão comunitária 

Para além das restrições referidas anteriormente, nas ilhas em que se verifique 

transmissão comunitária, são aplicáveis as regras seguintes:  

a) O público, para aceder a eventos de cariz social, cultural e desportivo, sempre que, 

para esses casos, o número de espetadores for igual ou superior a quinhentos, bem como 

para aceder a bares e espaços de diversão noturna, independentemente de ser detentor 

do Certificado de vacinação COVID da UE válido, fica obrigado a apresentar um resultado 

negativo de um teste de rastreio à COVID-19 numa das condições seguintes: 

 i) Teste RT-PCR efetuado nas 72 horas anteriores; ou  

ii) Teste rápido de antigénio validado por profissional de saúde realizado nas 24 horas 

anteriores 

 
Exceções às regras sobre certificados e testes 
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Para efeitos do referido para aceder a eventos, dispensa-se a apresentação de teste com 

resultado negativo nas situações seguintes:  

a) Quando seja apresentado certificado de recuperação ou declaração médica de alta 

clínica por COVID-19; ou  

b) Quando seja demonstrado ter sido vacinado há, pelo menos, 14 dias com uma dose de 

reforço de uma vacina contra a COVID-19, considerando-se como tal, uma dose de uma 

vacina contra a COVID-19 administrada para além do esquema vacinal completo 

conforme, definido no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, 

na sua redação atual;  

c) Ter idade igual ou inferior a 12 anos. 

Medidas específicas para o Carnaval 

 Entre os dias 25 de fevereiro e 1 de março de 2022, ficam proibidas quaisquer 

manifestações recreativas e culturais, celebrações, festejos ou ajuntamentos, em espaços 

fechados ou na via pública, sempre que as mesmas estejam associadas às festividades da 

quadra carnavalesca. 

 

O presente diploma entra em vigor a partir das 00:00 horas do dia 12 de Fevereiro de 

2022. 

 

 

https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/36dbcba7-cab2-40de-afc6-0a250e293d54/pdfOriginal

