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COMUNICADO

Data: 21-06-2021

Ana Cristina Guerreiro

Autoridade de Saúde Regional do Algarve

ASSUNTO: Festas e jantares de Finalistas fora dos Estabelecimentos Escolares

Tendo em consideração:

Que a situação epidemiológica nacional relativa à pandemia por COVID-19 determina o elevado grau de
incerteza em que vivemos, não só no que diz respeito ao panorama pandémico, mas também à dinâmica
da legislação que vai sendo publicada. A imprevisibilidade da evolução epidemiológica da COVID-19 implica
uma avaliação de risco contínua e, de acordo com o nível de risco apurado, a reavaliação das medidas
implementadas, bem como o seu cumprimento.

Que, independentemente do cumprimento integral de todas as medidas de saúde pública preconizadas, o
risco de transmissão de infeção por SARS-CoV-2 durante estes eventos é real e não pode ser anulado.

Que é do conhecimento comum que qualquer evento, em particular Jantares de jovens Finalistas constitui,
no contexto da situação epidemiológica atual, um risco acrescido para a Saúde Pública, contribuindo para
a agregação de pessoas, o que condiciona um risco real de que possam circular pessoas infetadas, com
ou sem sintomas, ainda que com um esforço de testagem prévia.

Que é fundamental que todos aqueles que pretendem realizar eventos durante a pandemia, ainda que nos
limites do enquadramento legal, ponderem o risco a que se estão a submeter, não só a si próprios como
aos demais participantes.

Ana Cristina Marques Guerreiro, Autoridade de Saúde Regional do Algarve, aos 21 dias do mês de junho
de 2021, ao abrigo dos artigos 5º, 7º e 9º do Decreto-Lei nº 135/2013 de 4 de outubro, que republica o
Decreto-Lei nº 82/2009, de 2 de abril, e no uso das competências previstas no nº 2 do Art.º 7º do respetivo
Decreto-Lei:
desaconselha a realização de Festas e Jantares promovidos pelas organizações de estudantes do
3º Ciclo e Ensino Secundário de todos os Agrupamentos de Escolas, na Região Algarve, produzindo
efeitos a partir de 2ª feira, dia 21 de junho de 2021.
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