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Circular n.º 1/2021 Renovação do “estado de emergência” – 16 Janeiro a 30 Janeiro 
2021. 
⎯ Decreto do Presidente da República n.º 6-B/2021, 13 Janeiro. 

⎯ Resolução da Assembleia República n.º 1-B/2021, 13 Janeiro. 
 

Lembrança: no dia 6 Janeiro 2021, no D.R. n.º 3, 1.ª Série, foi publicada 

a  

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 1-A/2021 

que renovou o “estado de emergência” por 8 dias: 8 Janeiro a 15 Janeiro 2021. 

Pelo que, no D.R. n.º 3, 6 Janeiro, foi publicado o  

DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 6-A/2021 

o qual decretou a duração do “estado de emergência” para o período de 8 Janeiro a 15 

Janeiro 2021. 

Ainda, foi publicado, no D.R. n.º 4, de 7 Janeiro, o  

DECRETO N.º 2-A/2021 

que veio regulamentar a prorrogação do “estado de emergência”. Este diploma é importante 

porque, além daquela finalidade, --- regular o e.e. ---, veio alterar o Decreto n.º 11/2020, de 6 

Dezembro que, na altura, veio regulamentar a aplicação de um “estado de emergência”; e, 

agora, esse Decreto n.º 11/2020, veio a ser republicado, em anexo a este diploma, --- vide Fh. 

207 (11) a 207 (36). 

Agora, damos conhecimento da publicação, do  

⎯ Decreto do Presidente da República n.º 6-B/2021, 13 Janeiro; e, 

⎯ Resolução da Assembleia República n.º 1-B/2021, 13 Janeiro. 

os quais “modificam” a declaração do “estado de emergência” e “autorizam” a sua renovação, 

para o período de,  

16 Janeiro (00H00) ao dia 31 Janeiro (25H59) de 2021. 

Ora, estes 2 diplomas suspendem os direitos que estão indicados nos 

arts. 4, de ambos os diplomas, mas nos termos ali previstos, em alíneas. Os direitos 

suspensos, e que interessam, são estes: 

a) - Direito à liberdade e de deslocação, --- arts. 7 e 44, Constituição R.P.; 

b) - Direito à iniciativa privada, social e cooperativa, --- arts. 82 e 85, C.R.P; 

c) - Direitos dos trabalhadores, --- arts. 53 a 57, C.R.P. (sendo conveniente referir que, aqui, 

a alínea c), do n.º 3, deste art.º 4, dispõe: 
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“c) – Pode ser imposta a adopção do regime de teletrabalho, independentemente do 

vínculo laboral, sempre que as funções o permitam e o trabalhador disponha de 

condições para as exercer”. 

d) - Direito ao livre desenvolvimento da personalidade e vertente negativa do direito à 

saúde: pode ser imposta a utilização de máscara e a realização de controlos de 

temperatura corporal; assim com a realização de testes. 

e) - Direito à protecção de dados pessoais.  

Realçamos, em ambos os Diplomas, o art.º 7: 

7.º 

“Como previsto e nos termos do artigo 7.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua 

redação atual, a violação do disposto na declaração do estado de emergência, incluindo 

na sua execução, faz incorrer os respetivos autores em crime de desobediência”. 

recordando que o “CRIME DE DESOBEDIÊNCIA” está regulado no art.º 348, Código Penal; e, 

consta do n.º 3, deste artigo, que: 

“ 2 – A pena é de prisão até 2 anos ou de multa até 240 dias nos casos em que uma 

disposição legal comina a punição da desobediência qualificada”. 

---------- x ---------- 

Ora, consideramos conveniente alertar que os Srs. Industriais estão 

obrigados a fazer cumprir as suas Empresas as obrigações legais impostas nestes diplomas, -

-- e, no regulamento que será publicado ---, tendo em atenção que: 

É do Código Trabalho: al. g), n.º 1, art.º 127,  

“1 – O empregador deve  

… 

g) – Prevenir riscos (…), tendo em conta a protecção da (…) saúde do trabalhador.” 

e, certamente para os distraídos, volta a impor no n.º 2, art.º 281: 

“2 – O empregador deve assegurar aos trabalhadores condições de saúde em todos os 

aspectos relacionados com o trabalho, aplicando as medidas necessárias tendo em 

conta princípios gerais de prevenção.” 

e, ainda para os Empregadores mais distraídos, volta a impor, no n.º 1, do art.º 5, da Lei n.º 

102/2009, de 10 Setembro, que:  

“1 – O trabalhador tem direito à prestação de trabalho em condições que respeitem a 

sua (…) saúde, asseguradas pelo empregador (…).” 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/221696/details/normal?l=1


CARLOS F. SANTOS CARVALHO 
ADVOGADO 

 

AVENIDA DE FRANÇA, N.º 256, 3.º ANDAR, SALA 3.7., 4050-276 PORTO 

TELEFONE: 222 005 332 || FAX: 222 088 321 

 carlosfsantoscarvalho-1417p@adv.oa.pt  3 

 

e, para que não fiquem dúvidas, insiste no n.º 1 e n.º 2, art.º 15, desta Lei: 

“1 – O empregador deve assegurar ao trabalhador condições de segurança e de saúde 

em todos os aspectos do seu trabalho.” 

“2 – O empregador deve zelar, de forma continuada e permanente, pelo exercício da 

actividade em condições de (…) saúde (…),  

… 

f) Assegurando, nos locais de trabalho, que a exposição a agentes (…) biológicos (…) 

não constitui riscos para a saúde do trabalhador.” 

É certo que a definição de “risco”, que consta da alínea h), art.º 4, da 

Lei n.º 102/2009 (Regime jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho) parece 

não abranger a situação que vivemos, --- COVID-19; mas, já a noção de “perigo”, referida na 

alínea g), deste artigo, não deixa dúvidas que devemos alertar para o seguinte: é preciso 

estar atento a uma doença, --- o vírus da China – COVID-19 ---, que parece estar fora de 

controle. Daí,  

É conveniente que cumpra as obrigações determinadas por Lei, no 

âmbito da sua Empresa; faça cumprir essas determinações pelos seus Trabalhadores.  

Para evitar a prática do crime de desobediência; e, ainda,  

Que alguém se lembre de, invocando a violação por si das prescrições 

legais, ter assim um pretexto para se despedir e alcançar choruda indemnização.  

 

   


