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Circular n.º 30/2021 Sai mais um… “estado de emergência”! 
Este, de 1 Abril a 15 Abril 2021. E outros virão?...  

 

Embora comece a 1 de Abril, … não é por ser “mentira”; é mesmo a 

valer! – Portanto, não deve “descontrair” nas suas obrigações, em virtude do tal “vírus da 

China”. 

Para o efeito, de mais esta “renovação” do Estado de Emergência, a 

17.ª, salvo erro, foram publicados os costumeiros 3 diplomas: 

 DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 31-A/2021, de 25 Março – 

publicado no D.R. n.º 59, 1.ª Série, Supl., de 25 Março 2021, Fh. 39(2) a 39(5): 

 RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 90-A/2021, de 25 Março – 

publicada no D.R. n.º 59, 1.ª Série, Supl., de 25 Março 2021, Fh. 39(6) a 39(9); e,  

 DECRETO N.º 5/2021, de 28 Março – publicado no D.R. n.º 60-A, I Série, de 28 

Março, Fh. 2 e 3.  

Em conformidade, ficamos a saber que esta “Renovação” é para 

vigorar, como de costume, por 15 dias, ou seja: 

De 1 Abril a 15 de Abril de 2021 

Como no anterior (de 17 a 31 Março), o Decreto do P.R., refere: 

“que podem ser adoptadas medidas de controlo de preços e combate à especulação e 

açambarcamento”. Mas, agora, acrescentou-se, designadamente, “testes ao SARS-COV-2 

e outro material médico sanitário”, --- alínea d), n.º 2, ponto 1.  

Quanto ao direito dos Trabalhadores, como de costume, lá vem a 

referência ao TELETRABALHO, nos mesmos termos: alínea c), do n.º 3, do Ponto 3, do 

referido Decreto do Presidente da República: 

“ 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;”. 

Cumpre-nos ainda chamar a ATENÇÃO para o n.º 1, do Ponto 6, do 

referido Decreto do P.R., que diz,  

“ 1 - Como previsto e nos termos do artigo 7.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, 

na sua redação atual, a violação do disposto na declaração do estado de 

emergência, incluindo na sua execução, faz incorrer os respetivos autores em 

crime de desobediência”. 
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ora, todos temos o conhecimento que a actuação das Forças Policiais têm sido nos 

últimos dias muito intensa; e, até exagerada em certos aspectos. Além do 

aproveitamento do Estado para engordar os cofres com multas.  

Não convém arriscar. Daí,  

Tenham em atenção que o DECRETO N.º 5/2021, da Presidência 

do Conselho de Ministros, procede à alteração, --- digamos melhor, à actualização ---, do 

artigo 5, do Decreto n.º 4/2021, de 13 Março, ficando com esta redacção (vamos 

decompor o artigo para ser melhor percebido): 

“ARTIGO 5 

Limitação à circulação entre concelhos 

“ É proibida a circulação para fora do concelho do domicílio: 

 no período compreendido entre as 20:00 h de sexta-feira (Sexta-feira Santa (2 

de Abril) e as 05:00 h de segunda-feira (5 de Abril, “pascoela”); e,  

 diariamente, entre as 00H00 do dia 26 de Março e as 23H59 do dia 5 de Abril,  

 sem prejuízo das exceções previstas no artigo 11.º do Decreto n.º 9/2020, de 

21 de novembro, as quais são aplicáveis com as necessárias adaptações”. 

Ora, este Artigo 11, deste Decreto n.º 9/2021, refere-se à: “Limitação 

de circulação entre concelhos, impondo restrições. Mas, no seu n.º 2, cria 10 excepções, 

entre elas: as deslocações para ir vir do trabalho, atestado por uma declaração da 

Empregadora (alínea a); o retorno ao domicílio (alínea j)); as deslocações dos menores para 

os estabelecimentos de ensino (alínea c)). No n.º 3, refere-se à circulação dos veículos, para 

realizar as actividades mencionadas no n.º 2. 

Assim, Sr. Industrial, este prolongamento do “Estado de Emergência” 

não interfere com a sua actividade industrial, --- não esqueça que a 6.ª feira-santa é feriado 

obrigatório, podendo no entanto substituir esse feriado por, como consta do n.º 2, art.º 234, 

Código Trabalho,  

“ 2 – O feriado de Sexta-Feira Santa pode ser observado em outro dia com significado 

local no período da Páscoa”.  

aconselhando nós que só proceda à substituição do feriado se a maioria dos Trabalhadores 

estiver de acordo. Na n/ opinião, para evitar problemas, cumpra o feriado na 6.ª Feira-Santa.  

 

 

   


