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Circular n.º 5/2021 Alteração à “regulamentação” do Estado de Emergência. 
DECRETO N.º 3-B/2021, de 19 Janeiro 2021. 

 

Acaba de ser publicado o diploma em referência, D.R. n.º 12, 

Suplemento, de 19 Janeiro 2021, Fh. 10(2) a 10(33), que veio 

“ALTERAR a regulamentação do estado de emergência, decretado pelo Presidente 

da República” 

repare, inicialmente (nesta fase) decretado pelo mesmo com o Decreto Presidente da 

República, n.º 51-U/2020, de 6 Novembro; sucessivamente renovado; última formulação 

com o Decreto do Presidente da República, n.º 6-B/2021, de 13 Janeiro.  

Devido a abusos do “ZÉ”, --- diz o Governo, logo, sem qualquer culpa 

do mesmo… ---, decidiu o mesmo proibir, limitar, encerrar, algumas coisas; e, no que nos 

interessa, reforçar 

“… a obrigatoriedade do teletrabalho” 

pelo que,  

“… passa a ser necessário a emissão de uma declaração pela entidade empregadora ou 

equiparada para todos aqueles que necessitem de se deslocar por não se poderem 

enquadrar no modo de teletrabalho”.  

Vai daí, publicou-se este DECRETO N.º 3-B/2021, --- que contém 

alterações ao DECRETO N.º 3-A/2021, de 14 Janeiro, --- D.R. n.º 9/2021, Suplemento, 1.ª 

Série, de 14/01/2021 ---, em termos de  

⎯ clarificar medidas já definidas; e,  

⎯ acrescentando novas medidas. 

Ora, então, vamos lá ver o que se fez: 

A - Artigo 4.º - versa a alteração sobre a alínea c), do n.º 2. Assim, passou a mesma a ter 

outra redacção, mais exigente: veja,  

“c) O desempenho de atividades profissionais ou equiparadas, quando não haja lugar 

ao teletrabalho nos termos do presente decreto e conforme atestado por declaração 

emitida pela entidade empregadora ou equiparada, (…);” 

E, repare, no que respeita ao “Teletrabalho” este Decreto n.º 3-

B/2021, não alterou mais nada. MAS,  

Este Decreto n.º 3-B/2021 tem um ARTIGO 5.º, com esta redacção: 

“Artigo 5.º 

Comunicação à Autoridade para as Condições de Trabalho
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As empresas do setor dos serviços que tenham mais de 250 trabalhadores, 

independentemente do vínculo laboral, da modalidade ou da natureza da relação jurídica, 

enviam à Autoridade para as Condições de Trabalho, no prazo de 48 horas a contar da 

entrada em vigor do presente decreto, a lista nominal daqueles que não preencham os 

requisitos estabelecidos no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, na 

sua redação atual”. (sublinhados nossos) 

Repare: o Decreto n.º 3-A/2021, de 14 Janeiro, foi REPUBLICADO 

neste D.R. n.º 12, Suplemento, a partir de Fh. 10(10). 

PORTANTO, o artigo 5, deste Decreto n.º 3-A/2021, de 14 Janeiro, cujo 

título é: 

TELETRABALHO e Organização desfasada de horários 

continua a ter a mesma redacção, que é a seguinte: 

“ 1 – É obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo 

laboral, da modalidade ou da natureza da relação jurídica, sempre este seja compatível 

com a atividade desempenhada e o trabalhador disponha de condições para a exercer, 

sem necessidade de acordo das partes. 

2 - O trabalhador em regime de teletrabalho tem os mesmos direitos e deveres dos 

demais trabalhadores, sem redução de retribuição, nos termos previstos no Código do 

Trabalho ou em instrumento de regulamentação coletiva aplicável, nomeadamente no 

que se refere a limites do período normal de trabalho e outras condições de trabalho, 

segurança e saúde no trabalho e reparação de danos emergentes de acidente de 

trabalho ou doença profissional, mantendo ainda o direito a receber o subsídio de 

refeição que já lhe fosse devido. 

3 - O empregador deve disponibilizar os equipamentos de trabalho e de comunicação 

necessários à prestação de trabalho em regime de teletrabalho. 

4 - Quando tal disponibilização não seja possível e o trabalhador assim o consinta, o 

teletrabalho pode ser realizado através dos meios que o trabalhador detenha, 

competindo ao empregador a devida programação e adaptação às necessidades 

inerentes à prestação do teletrabalho. 

5 - A empresa utilizadora ou beneficiária final dos serviços prestados é responsável 

por assegurar o cumprimento do disposto nos números anteriores, com as necessárias 

adaptações, aos trabalhadores temporários e prestadores de serviços que estejam a 

prestar atividade para essas entidades. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/153959843/details/normal?l=1
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6 - O disposto nos números anteriores não é aplicável aos trabalhadores de serviços 

essenciais abrangidos pelo artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 

na sua redação atual, bem como aos integrados nos estabelecimentos a que alude o n.º 

4 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 79-A/2020, de 1 de outubro, na sua redação atual, 

relativamente aos quais o teletrabalho não é obrigatório. 

7 - Para efeitos do presente artigo, considera-se que as funções não são compatíveis 

com a atividade desempenhada, designadamente, nos seguintes casos: 

a) Dos trabalhadores que prestam atendimento presencial, nos termos do artigo 

31.º; 

b) Dos trabalhadores diretamente envolvidos na Presidência Portuguesa do 

Conselho da União Europeia; 

c) Dos trabalhadores relativamente ao quais assim seja determinado pelos 

membros do Governo responsáveis pelos respetivos serviços, ao abrigo do 

respetivo poder de direção. 

8 - Sempre que não seja possível a adoção do regime de teletrabalho, 

independentemente do número de trabalhadores, o empregador deve organizar de 

forma desfasada as horas de entrada e saída dos locais de trabalho, bem como adotar 

as medidas técnicas e organizacionais que garantam o distanciamento físico e a 

proteção dos trabalhadores, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o disposto 

nos artigos 3.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 79-A/2020, de 1 de outubro, na sua redação 

atual”. 

Portanto, a obrigação de “teletrabalho” continua apenas a ser 

obrigatório 

“ 1 – (…), sempre que seja compatível com a actividade desempenhada e o trabalhador 

disponha de condições para a exercer, sem necessidade de acordo das partes”. 

Compreendemos, mais, estamos de acordo que o teletrabalho, na 

maioria das situações não é exequível; é uma prestação defeituosa; não profissional; 

penalizadora dos interesses das Empresas, --- e dos próprios Trabalhadores, embora alguns 

deles ainda não tenham reparado nos malefícios que acarreta para o seu percurso 

profissional, para futuro ---, que cria dificuldades de toda a ordem, desde logo, uma resposta 

mais lenta a solucionar problemas; questões postas pelos clientes; informação a ser 

disponibilizada. Daí,  

Veja a n/ Circular n.º 2/2021, enviada recentemente.  

Não se esqueça que a alínea c), do n.º 2, do art.º 4, do Decreto n.º 3-

A/2021, de 14 Janeiro, determina que 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/144272529/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/144272529/details/normal?l=1
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“ 2 – Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se deslocações 

autorizadas aquelas que visam: 

… 

c) – O desempenho de actividades profissionais ou equiparadas, quando não haja lugar 

ao teletrabalho nos termos do presente decreto e conforme atestado por declaração 

emitida pela entidade empregadora ou equiparada, ou a procura de trabalho ou 

resposta a uma oferta de trabalho”.  

nova redacção, como dissemos inicialmente, e agora voltamos a insistir. Logo,  

O ideal será obter a colaboração do trabalhador para partir dele a 

iniciativa do pedido de dispensa de teletrabalho, invocando que não tem ambiente no seu 

lar; não tem meios nem quer que lhe sejam fornecidos pela Empregadora; que necessita de 

elementos que apenas se encontram no seu posto de trabalho, etc., etc.. 

Se não concorda com o teletrabalho, pelos prejuízos que acarreta, terá 

de ser criativo; obter colaboração do trabalhador. E esta, às vezes é conveniente “olear”! – 

Que tal um “subsídio” para despesas de deslocação?! 
 

 

   


