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Controlar

a Pandemia
Conselho de Ministros, 

6 de janeiro de 2022
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Estratégia

dos 4+
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+ Vacinação

• Esquema primário completo: 89%

• Mais de 3 milhões de doses 

de reforço

• Reforço nos +65 anos: 83%
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+ Testes
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+ Testes

• Dezembro: mais de 5 milhões

de testes

• 30 de dezembro: 

recorde diário de 402 mil testes
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+ Controlo

das fronteiras

• Fiscalizados mais de 1.200.000 

passageiros e 11.000 voos

desde 1 de dezembro

• Multas aplicadas a 2.000 

passageiros e 38 companhias

aéreas por falta de teste
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Predominância de 90%

em Portugal

Variante Omicron

90% de prevalência
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Maior transmissibilidade

não se reflete nos efeitos

mais graves da pandemia

Variante Omicron
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Evolução do número de casos

39 570
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Evolução do número de 

internamentos

1251

6869
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Evolução do número de 

internamentos em UCI

143

904
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Evolução do número de óbitos

14

303
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Evolução da situação em lares
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Medidas

Avançar com cautela
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Nova norma DGS: 

• Isolamento só de positivos e 

coabitantes

• Pessoas com dose de reforço

isentas de isolamento

Medidas gerais



16

267.315 pessoas com 

período de isolamento

terminado ou reduzido

Medidas gerais
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Isenção de testagem para 

quem tenha dose de 

reforço há mais de 14 dias

Medidas gerais



18

Escolas

• Recomeço das aulas a 10 de janeiro

• Isolamento de turmas

• Testagem nas próximas 2 semanas
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Escolas

• Vacinação de crianças 5-11 anos 

(dias 6 a 9/01)

• Vacinação do pessoal docente e não 

docente, mediante senhas digitais 

(dias 6 a 9/01)
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Trabalho

• Teletrabalho obrigatório 

até 14/01

• Teletrabalho recomendado 

a partir dessa data
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Estabelecimentos comerciais

• Lotação de 1 pessoa/5m2
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Bares e discotecas

• Reabertura no dia 14/01

• Exigência de teste para acesso

• Proibição de consumo de bebidas 

alcoólicas na via pública
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Fronteiras

Manutenção do controlo nas 

fronteiras:

• Teste negativo obrigatório para 

todos os voos que cheguem a 

Portugal

• Sanções para as companhias de 

aviação
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Certificado Digital

Obrigatório para acesso a:

Restaurantes

Estabelecimentos turísticos e 

alojamento local

Espetáculos culturais

Eventos com lugares marcados

Ginásios
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Testagem (para quem não tem

dose de reforço)

Teste negativo obrigatório para 

acesso a:

Visitas a lares

Visitas a pacientes internados 

em estabelecimentos de saúde

Grandes eventos e eventos sem 

lugares marcados ou em 

recintos improvisados

Recintos desportivos (salvo 

decisão da DGS)
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COVID19ESTAMOSON.GOV.PT

Controlar

a Pandemia, 

garantir o futuro


