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Circular n.º 22/2021 Renova a declaração do “ESTADO DE EMERGÊNCIA”.  
Período: 2 de Março a 16 de Março 2021. 

 

Segundo os “peritos” com o tal “Vírus da China” ---, também conhecido 

por “COVID-19” ---, não é recomendado reduzir ou suspender, neste momento, as medidas 

de “…restrições de contactos”, em vigor.  

Os números diários de contágios continuam altos, pelo que, “…sem 

que os números desçam abaixo de patamares mais geríveis pelo SNS”; que seja possível 

aumentar as taxas de testagem e a vigilância de novas variantes (inglesa, brasileira, sul-

africana); e, que a vacinação cubra uma parte mais substancial da população,  

É forçoso, segundo o PR e o Governo renovar uma vez mais o “Estado 

de Emergência”. Para o efeito,  

Foram publicados os seguintes DIPLOMAS, para a renovação do 

“Estado de Emergência”, no período de  

2 de Março a 16 de Março de 2021 

 

⎯ DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 21-A/2021 

publicado no D.R. n.º 39, 1.ª Série, Supl., de 25 de Fevereiro, Fh. 11(2) a 11(5). 

⎯ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 69-A/2021 

publicado no D.R. n.º 39, 1.ª Série, Supl., de 25 de Fevereiro, Fh. 11(6) a 11(9). 

⎯ DECRETO N.º 3-F/2021, da Presidência Conselho de Ministros 

publicado no D.R. n.º 40, 1.ª Série, Supl., de 26 de Fevereiro, Fh. 36(2). 

Ora, este último, o Decreto n.º 3-F/2021, que regulamenta o Estado 

de Emergência, --- no fim, o que interessa ---, encontramos o seguinte: 

⎯ no ARTIGO 2.º, prorroga a vigência do Decreto n.º 3-A/2021, de 14 Janeiro.  
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Este Decreto, também ele da Presidência Conselho de Ministros, 

regulamenta dos E.E., --- aqui de 13 Janeiro; é um extenso diploma, 44 artigos, a que já nos 

referimos na altura. No fim, é o mesmo que já nos habituamos desde o princípio do ano de 

2021.   

⎯ no ARTIGO 3.º, prorroga a vigência do Decreto n.º 3-D/2021, 29 Janeiro.  

Este Decreto, também da Presidência Conselho de Ministros, 

regulamenta o E.E. que vigorou até ao dia 14 Fevereiro 2021. 

 

Em resumo, prorrogou-se toda a matéria regulamentadora do estado 

de confinamento, que já vinha vigorando.  

Porque ainda representa uma janela sobre a situação, realçamos que, 

no que diz respeito a TELETRABALHO, a alínea c), do n.º 3, do art.º 4, da Resolução da 

Assembleia da República n.º 69-A/2021, de 25 Fevereiro 2021, continua a determinar que,  

“ 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”, 

ou seja, o mesmo a que já nos habituamos, sobre a aplicação do “TELETRABALHO”.  

Nenhuma outra novidade conseguimos encontrar.  

 


