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Circular n.º 18/2021 RENOVAÇÃO do “Estado de EMERGÊNCIA”.  
PERÍODO – 15 de Fevereiro a 1 de Março de 2021. 

 

Pois, como era de prever, acaba de ser decretado renovação, mais 

uma, do “Estado de Emergência”. Desta vez é para vigorar de  

15 de Fevereiro a 1 de Março de 2021 

ou seja, mais 15 dias de “boa vida”… para alguns! – Como sabe, ou não fosse um dos 

“deserdados” deste “vírus da China”, a INDÚSTRIA continua a sua missão, de salvação 

nacional: Trabalhadores; Industriais; Prestadores de Serviços, e poucos mais. E,  

Enquanto alguns são louvados diariamente; apelidados de “heróis” da 

primeira linha; etc.; etc., ninguém se lembra dos verdadeiros HERÓIS, os da INDÚSTRIA. 

Aqueles que mantêm as fábricas a trabalhar; que evitam o descalabro total; cujo suor dos 

seus elementos parece que ainda é o melhor remédio contra… o vírus!... Que, com os 

impostos, taxas e taxinhas, alimentam a pesada máquina, de “funcionários”, do ESTADO! 

Ora, desta vez, já foram publicados mais 2 diplomas: 

⎯ o DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 11-A/2021, de 11 Fevereiro, in D.R., 

1.ª Série, Supl., n.º 29, 11 Fev., Fh. 52(2) a 52(5); 

⎯ o DECRETO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 63-A/2021, de 11 Fevereiro, in D.R., 

1.ª Série, Supl., n.º 29, 11 Fev., Fh. 52(6) a 52(9). 

Comum, a ambos os Diplomas, o “regime de TELETRABALHO”, que 

no Decreto da A.R., consta do N.º 3, alínea c), nestes termos: 

3. – Direitos dos Trabalhadores: 

… 

“ 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;” (destaques nossos) 

Ora, nada de novo, no que refere ao “TELETRABALHO”. Mas,  

Claro, só com aqueles 2 diplomas não estava a renovação do “Estado 

de Emergência” completa: falta uma regulamentação para a mesma. O REGULAMENTO, do 

Conselho de Ministros, no caso, o 

DECRETO N.º 3-E/2021, de 12 Fevereiro 

Sendo que, o mesmo foi publicado, mas já a 12 Fevereiro, no D.R. n.º 

30, 1.ª Série, Supl., Fh. 39(8) a 39(9).  

A pouco se resume: 
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⎯ confirma que esta “renovação”, do E.E., é para vigorar de 15 Fevereiro a 1 Março 2021;  

⎯ para tanto, repare, PRORROGA a vigência do Decreto n.º 3-A/2021, de 14 Janeiro. Ou 

seja, este diploma refere um outro REGULAMENTO, do Conselho de Ministros, publicado 

no D.R. n.º 9, 1.º Supl., de 14 Janeiro; é muito extenso; regulamentou a renovação do E.E., 

para o período de 16 Janeiro a 30 Janeiro 2021. ATENÇÃO: foi republicado em ANEXO ao 

Decreto n.º 3-B/2021, de 19 Janeiro; D.R. n.º 12, Supl., Fh. 10(9) e segs.. 

E no que diz respeito ao “TELETRABALHO e ORGANIZAÇÃO 

DESFASADA DE HORÁRIOS”, rege ainda agora o Artigo 5 que trata precisamente desta 

matéria, --- vide, p.f., n/ Circular n.º 2/2021, onde se transcreve; e, se comenta este Artigo 5.º 

---, do Decreto n.º 3-A/2021; e, onde se fazem anotações ao mesmo.  

Portanto, nada de novo, no que respeita ao “teletrabalho”.  

Parece-nos, até pela saturação, que entramos num período de 

relaxamento. Ora, é necessário ter muito cuidado: 

--- Primeiro, continuando a aplicar as normas de combate ao vírus (SNS) no seio da 

Empresa: máscara; limpeza dos locais de trabalho; desinfectantes para as 

mãos; evitar aglomeração no interior da Empresa; se possível, horários 

desfasados (repare, são obrigatórios). No fim, tudo actuações que redundam 

em proveito da Empresa.  

--- Segundo, exercendo vigilância e obrigando ao cumprimento daquelas normas. O 

relaxamento terá de ser progressivo, pois os Serviços Públicos podem 

aproveitar este período para fazer incidir maior fiscalização; logo, o perigo da 

aplicação de coimas elevadas.  

Digamos que o Sr. Industrial, neste momento, e para o futuro, estará 

mais entregue a si próprio, logo tem mais responsabilidades na salvaguarda da saúde dos 

seus Trabalhadores.  

Já lá diz o Código Trabalho, no n.º 1, art.º 281: 

“ 1 – O trabalhador tem direito a prestar trabalho em condições de segurança e saúde”. 

e, não só, pois lá diz o n.º 1, do art.º 282, do Código Trabalho, 

“ 1 – O empregador deve informar os trabalhadores sobre os aspectos relevantes para 

a protecção da sua segurança e saúde e de terceiros”.  

 


