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Circular n.º 11/2021 RENOVAÇÃO do “Estado de Emergência”. 
Período: 31 de Janeiro a 14 de Fevereiro 2021. 

 

Com a presente Circular, damos conhecimento de nova “dose”, do 

“ESTADO DE EMERGÊNCIA”, que tem a seguinte base jurídica: 

1 - O Decreto do Presidente da República n.º 9-A/2021, de 28 Janeiro, in D.R., 1.ª Série, 

Supl., n.º 19, da mesma data, Fh. 42(2) a 42(5).  

2 - A Resolução da Assembleia da República n.º 14-A/2021, de 28 Janeiro, in D.R., 1.ª Série, 

Supl., n.º 19, Fh. 42(6) a 42(9); e,  

3 - O Decreto n.º 3-D/2021, da Presidência Conselho Ministros, de 29 Janeiro, in D.R. n.º 20, 

1.ª Série, Supl., 29 Janeiro, Fh.223 (2) a 223 (5). 

Vai vigorar esta situação, quase igual à anterior, --- embora com 

aspectos mais graves no que refere a deslocações para fora do País: de senhores de um 

IMPÉRIO, chegamos ao rectângulo na Europa plantado… 

No que à INDÚSTRIA interessa, --- salvo erro, ainda poucos repararam 

que foi a primeira, e continua a ser, a permanecer na tal “…linha da frente”: Dirigentes e 

Trabalhadores agarrados às máquinas e a tentar a sobrevivência da NAÇÃO! 

A presente “renovação” vigorará de 31 de Janeiro a 14 de Fevereiro, 

2021, ou seja, por mais 15 dias.  

Conveniente referir, destacando, que o n.º 4, item 2, alínea d), 

consigna, em relação à iniciativa privada, social e cooperativa,  

“ d) – Podem ser adoptadas medidas de controlo de preços e combate à especulação ou 

ao açambarcamento de determinados produtos ou materiais”.  

Ora,  

Ainda no mesmo n.º 4, agora no item 3, que refere: “Direitos dos 

Trabalhadores”, ATENÇÃO que, mais uma vez, e no que ao  

TELETRABALHO 

interessa, lá vem a costumeira “cantiga” de que, --- alínea c), do item 3 ---,  

“ c) - Pode ser imposta a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do 

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

de condições para as exercer”, 

o que é redacção, melhorada, --- com o acrescento, “… e o trabalhador disponha de condições 

para o exercer” ---, do que apareceu no artigo 6.º, do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de Março. 
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Sobre o “teletrabalho” veja, p.f., a n/ Circular n.º 5/2021, 2.ª folha, com 

algumas “ideias” com que pode trabalhar.  

Claro, o que estamos a expor está de acordo com o Decreto do 

Presidente da República. Depois,  

Veio a ser reproduzido na Resolução da Assembleia da República n.º 

14-A/2021; e,  

Por, veio a ser regulamentada, no Decreto n.º 3-D/2021, já de 29 

Janeiro. Ora,  

Neste Decreto, no que refere ao “teletrabalho” nada é dito. Nem uma 

linha. Ou seja, mantém-se a regulamentação anterior, em que avulta a aplicação de coimas 

(multas), que sofreram agravamento.  

Como dissemos, o que se regulamenta ao pormenor, desta vez, são as: 

“Deslocações para fora do território continental”, a que se dedica o artigo 4.º; e, 

consequentemente,  

O artigo seguinte, o 5.º, cujo título é: “Reposição do controlo de 

pessoas nas fronteiras terrestes e fluviais”. 

Portanto, deslocações a Espanha, por exemplo, devem merecer 

ponderação antes de iniciadas.  

 

  

 


