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Circular n.º 26/2021 RENOVAÇÃO do “Estado de Emergência”. 
Período: 17 Março a 31 Março, de 2021.  

 

Mais uma vez, estamos a dar conhecimento de 3 novos diplomas, 

que visam a renovação do “Estado de Emergência”, no período 

17 de Março a 31 de Março de 2021 

diplomas esses que são os seguintes: 

⎯ DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 25-A/2021, de 11 Março, publicado no 

D.R. n.º 49, 1.ª Série, Supl., de 11 Março 2021, Fh. 27(2) a 27(5); 

⎯ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 77-B/2021, de 11 Março, publicado 

no D.R. n.º 49, 1.ª Série, Supl., de 11 Março 2021, Fh. 27(6) a 27(9); 

⎯ DECRETO N.º 4/2021, de 13 Março, publicado no D.R. n.º 50-A, 1.ª Série, Supl., 13 Março 

2021, Fh. 2 a 28. 

E, desta vez, interessa referir ainda a  

⎯ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 19/2021, publicada no D.R. n.º 50-A, 1.ª 

Série, Supl., 13 Março 2021, Fh. 29 a 31 

a qual estabelece uma 

“…Estratégia de levantamento de medidas de confinamento”,  

que se aplica de 15 dias entre cada fase de desconfinamento, não sem que antes sejam 

avaliados os impactos da evolução da pandemia. Daí,  

Se tudo correr bem, teremos: 

− um Nível 4, a 15 Março, que começamos agora, com abertura de creches; comércio ao 

postigo, cabeleireiros e similares; livrarias; bibliotecas; 

− um Nível 3, a 5 Abril, com abertura do 2 e 3.º ciclos; centros de dias; museus; lojas até 

200m2; feiras e mercados alimentares, esplanadas; actividade física/ar livre; 

− um Nível 2, a 19 Abril, com abertura ensino secundário; ensino superior; cinemas; lojas 

dos centros comerciais; restaurantes; ginásios; casamentos e baptizados a 25%; 

− um Nível 1, a 3 Maio, com abertura de restaurantes; todas as modalidades desportivas; 

ginásios; grandes eventos exteriores; casamentos e baptizados a 50%.  

Quanto a esta fase de desconfinamento --- 17 a 31 Março ---, 

continuamos com o problema do  

TELETRABALHO e Organização desfasada de horários 

que consta do art.º 6, do Decreto n.º 4/2021, de 13 Março, continuando a ser obrigatório 

adopção do regime de teletrabalho, “…sempre que este seja compatível com a actividade
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desempenhada e o trabalhador disponha de condições para a exercer, sem necessidades de 

acordo das partes”, --- n.º 1, artigo 6. Ora,  

Consideramos conveniente reproduzir, além deste n.º 1, mais 

aspectos importantes artigo 6, por via das dúvidas: 

“ARTIGO 6.º 

TELETRABALHO e organização desfasada de horários 

1 - ... 

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 - ... 

6 - ... 

7 - ... 

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 outubro, na sua 

redação atual”. 

 

Mantém-se a obrigação do uso de máscara ou viseira, o que consta 

do Artigo 7.º, que se reproduz: 

“ARTIGO 7.º 

Uso de máscaras ou viseiras

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/144272529/details/normal?l=1
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1 - É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência em locais 

de trabalho que mantenham a respetiva atividade nos termos do presente decreto 

sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se 

mostre impraticável. 

2 - A obrigação prevista no número anterior não é aplicável aos trabalhadores quando 

estejam a prestar o seu trabalho em gabinete, sala ou equivalente que não tenha 

outros ocupantes ou quando sejam utilizadas barreiras físicas impermeáveis de 

separação e proteção entre trabalhadores. 

3 - Às situações previstas no presente artigo é aplicável, com as necessárias 

adaptações, o disposto no artigo 13.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 

março, na sua redação atual”. 

 
Mantém-se a possibilidade do controlo de temperatura corporal, o 

que consta do Artigo 8.º, que se reproduz, no que interessa: 

“ARTIGO 8.º 

Controlo de temperatura corporal 

1 - Nos casos em que se mantenha a respetiva atividade nos termos do presente 

decreto, podem ser realizadas medições de temperatura corporal por meios não 

invasivos, no controlo de acesso ao local de trabalho, (…) formação profissional, (…). 

2 - ... 

3 - ... 

4 - As medições podem ser realizadas por trabalhador ao serviço da entidade 

responsável pelo local ou estabelecimento, sempre através de equipamento adequado 

a este efeito, que não pode conter qualquer memória ou realizar registos das medições 

efetuadas, não sendo admissível qualquer contacto físico com a pessoa visada. 

5 - ... 

6 - O acesso aos locais mencionados no n.º 1 pode ser impedido sempre que a pessoa: 

a) Recuse a medição de temperatura corporal; 

b) Apresente um resultado superior à normal temperatura corporal, (…). 

7 - ...”. 

 

Reproduzimos estes 3 artigos para que o Sr. Industrial repare que, não 

obstante o desconfinamento parcial NADA MUDOU no que respeita ao: teletrabalho; 

máscaras; e, controlo de temperatura. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
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Continua a considerar-se que, no caso do resultado dos TESTES 

impossibilite o acesso do trabalhador ao seu posto de trabalho,  

“ (…) considera-se a falta justificada” – n.º 3, art.º 9. 

Embora, em princípio, não diga respeito directamente ao Sr. 

Industrial, o artigo 18, do Decreto n.º 4/2021, determina: 

“ É proibida a publicidade, a atividade publicitária ou a adoção de qualquer outra 

forma de comunicação comercial, (…), que possam ter como resultado o aumento do 

fluxo de pessoas a frequentar estabelecimentos (…), designadamente através da 

divulgação de saldos, promoções ou liquidações”. 

Continua a ser obrigatório que o transporte em viatura com lotação 

superior a 5 lugares, se todos os ocupantes integrarem o mesmo agregado familiar, “(…) 

devendo os ocupantes usar máscara ou viseira (…)” – artigo 30. 

Quanto ao tráfego aéreo e aeroportos, está condicionado a “…voos com 

origem em países a definir por despacho dos membros do Governo responsáveis (…) e têm 

de apresentar, no momento da partida”, um comprovativo de teste comprovativo de 

resultado negativo, “…, realizado nas 72 horas anteriores à hora do embarque”; caso 

contrário, fica em terra, --- art.º 32, n.º 1. 

Continua a competir às forças de segurança detectar e participar, por 

crime de desobediência, com os consequentes reflexos penais, --- al. d), n.º 1, art.º 50.  

E, não se esqueça que, como determina o art.º 51, deste Decreto n.º 

4/2021,  

“ Durante o período de vigência do estado de emergência os cidadãos e demais 

entidades têm o dever de colaborar (…)” 

Portanto,  

E em resumo: todos estamos desejosos de sacudir este espartilho que, 

nos últimos meses nos tem sido imposto, em razão da pandemia do “vírus da China”. Mas,  

Como pode ver pela amostra, --- o que não dispensa a leitura do 

Decreto n.º 4/2021, que tem a data de 13 Março 2021, ou seja, de um ano depois que tudo 

isto começou ---, a situação pouco se alterou nos CUIDADOS que todos nós temos de cumprir, 

principalmente, e no que ao interessa, dentro das suas instalações fabris; com os seus 

Trabalhadores.  

Nada está seguro; por essa Europa fora, já se guerreia a 4.ª vaga. 

Cumpre-nos, a cada um, evitar que ele nos alcance também.  
 

  

   


