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

Aplicação do Estado de Emergência nos Açores
Pelo Decreto n.º 8/2020 de 8 de novembro foi decretado estado de emergência em todo
o território nacional, aplicando-se à Região Autónoma dos Açores, 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, a serviços ou instituições públicas,
estabelecimentos educativos e espaços comerciais, culturais ou desportivos, meios de
transporte, em estruturas residenciais, estabelecimentos de saúde, estabelecimentos
prisionais ou centros educativos.
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, tal como definido pela DGS.
No caso em que apresenta resultado superior à normalidade (38ºC) e determine a
impossibilidade de acesso de um trabalhador ao respectivo local de trabalho, considerase falta justificada.



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

Podem ser sujeitos à realização 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 e ensino e
das instituições de ensino superior;
c) Os trabalhadores, utentes e visitantes de estruturas residenciais para idosos, unidades
de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados
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Integrados e de outras respostas dedicadas a pessoas idosas, bem como a crianças, jovens
e pessoas com deficiência;
d) No âmbito dos serviços prisionais e dos centros educativos:
i) Os reclusos nos estabelecimentos prisionais e os jovens internados em centros
educativos;
ii) As pessoas que pretendam visitar as referidas na alínea anterior;
iii) Os trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional e os demais trabalhadores da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), no exercício das suas funções e por
causa delas, para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho;
iv) Os trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional, sempre que, no exercício das funções
e por causa delas, acedam ou permaneçam a outros locais a propósito do transporte e
guarda de reclusos, designadamente unidades de saúde e tribunais;
v) Os demais utentes dos serviços da DGRSP, sempre que pretendam entrar e permanecer
nas respetivas instalações;
e) Quem pretenda entrar ou sair do território nacional continental ou das Regiões
Autónomas por via aérea ou marítima;
f) Quem pretenda aceder a locais determinados para este efeito pela Direção -Geral de
Saúde (DGS).

Nos casos em que o resultado dos testes efetuados impossibilite o acesso de um
trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera -se a falta justificada.

O presente decreto entra em vigor às 00:00 h do dia 9 de novembro de 2020.
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