
POSICIONAMENTO DO PARTIDO LIVRE SOBRE AS MEDIDAS SANITÁRIAS 

1. Obrigatoriedade do uso de máscara; 

A FAVOR, sobretudo em espaços fechados, mas também ao ar livre desde que 
estejam várias pessoas no espaço próximo ou com pouca capacidade para se fazer 
distanciamento social. 

2. Confinamentos universais; 

DEPENDENDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. No atual contexto, um confinamento 
universal com 89% da população vacinada parece desadequado e desnecessário. 
Contudo, se houver alteração nos indicadores da pandemia, com o aparecimento de 
novas variantes resistentes à vacinação atual, que coloque em risco a capacidade de 
resposta do SNS e só em último recurso para salvar vidas, poderá ser imprescindível. 

3. Confinamentos parciais; 

DEPENDENDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. Se houver um surto elevadíssimo que coloque 
em risco a resposta do SNS e só como último recurso, sim. 

4. Encerramento de atividades não-essenciais; 

DEPENDENDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS, como último recurso para conter surtos de 
elevado contágio. 

5. Adiamento de consultas, exames e cirurgias não urgentes; 

CONTRA 

6. Obrigatoriedade de vacinação contra a COVID-19; 

DEPENDENDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS, No caso do nosso país, atendendo à elevada 
taxa de vacinação (felizmente), parece não se justificar a obrigatoriedade da 
vacinação, que só seria compreensível numa situação de recusa maioritária das 
pessoas em se vacinarem e por isso estar em causa a saúde pública. 

7. Imposição de certificado digital COVID; 

A FAVOR, mas não pode ser condição para o exercício de direitos fundamentais (como 
o voto) - situações estas onde devem ser garantidas todas as medidas sanitárias 
necessárias. 

8. Discriminação de não vacinados; 

CONTRA 

9. Encerramento de fronteiras; 

CONTRA 

10. Censura de opinião; 

CONTRA, contudo deve ser feito um combate eficaz à propagação de fake news sobre 
a pandemia, dados científicos e vacinação. 

 



11. Alterar a Constituição nesta matéria; 

CONTRA. A Constituição já prevê o enquadramento legal para todas as circunstâncias 
que constituem os estados de emergência ou calamidade necessários para o 
combate à pandemia. 

12. Isolamento compulsivo por razões sanitárias sem aval médico ou judicial. 

CONTRA. Todas as medidas de controlo das liberdades individuais devem ser 
justificadas por razões legais ou de saúde pública pelas devidas entidades oficiais. 


