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Circular n.º 31/2021 REGIME excepcional e transitório de reorganização do 
trabalho.  
PRORROGAÇÃO – COVID-19. 

 

Em 1 Outubro, de 2020, foi publicado um diploma, DECRETO-LEI N.º 

79-A/2020, que na altura foi muito falado, já que, excepcional e transitoriamente (dizia o 

Legislador!...) tratava da  

“…reorganização do trabalho em razão do COVID-19” 

e, vai daí, tendo como âmbito de aplicação,  

“…as empresas com locais de trabalho com 50 ou mais trabalhadores, nas áreas 

territoriais em que a situação epidemiológica o justifique (…)” 

Obriga o empregador (deve) a,  

“ 1 – (…) organizar de forma desfasada as horas de entrada e saída dos locais de 

trabalho, garantindo intervalos mínimos de trinta minutos até ao limite de uma hora 

entre grupos de trabalhadores” (sublinhados nossos) – Art.º 3 

acrescentando o n.º 2, deste artigo 3, algumas outras regras, a cumprir, quais sejam:  

a) - a promoção da constituição de equipas de trabalho estáveis, para que o contacto se 

faça sempre entre trabalhadores da mesma equipa; 

b) - alternância das pausas para o descanso, incluindo refeições; 

c) - promoção do trabalho em regime de teletrabalho;  

d) - a utilização de equipamento de protecção individual adequado, nas situações em que o 

distanciamento físico seja manifestamente impraticável. 

Realçamos a alínea c), do n.º 2, desse artigo 3.º, que ao 

TELETRABALHO diz respeito. É o impingir, à força, o regime de teletrabalho, que aos 

poucos, patrões e trabalhadores vêm reconhecendo que os seus malefícios superam, em 

muito, possíveis benefícios. Dizemos nós, que somos assumida e conscientemente contra o 

teletrabalho.  

Quanto à alteração do “Horário de Trabalho” rege o artigo 4. Para o 

efeito, o Empregador é obrigado:  

a) - a poder alterar o horário até ao limite máximo de uma hora, salvo se tal alteração 

causa prejuízo sério ao trabalhador; 

b) - a alteração impõe a consulta prévia dos trabalhadores envolvidos; e, à CT, na falta à 

comissão sindical, intersindical ou aos delegados sindicais; 

c) - a alteração é comunicada com a antecedência mínima de 5 dias;  
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d) - deve manter-se estável por períodos mínimos de uma semana; 

e) - não pode implicar a alteração dos limites máximos do período normal do trabalho, 

diário ou semanal; nem mudança do diurno para o nocturno ou vice-versa;  

f) - as trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes; o trabalhador menor; o trabalhador 

com capacidade trabalho reduzida, com deficiência, estão dispensados de trabalho de 

acordo com os novos horários.  

Moral da história: são tantas as soluções a cumprir pelo Empregador 

que só em casos, efectivamente excepcionais, é que explica a sua adesão à nova organização 

do trabalho.  

Por exemplo, que diferença faz a uma trabalhadora grávida de 3 ou 4 

meses, entrar uma hora depois, num horário desfasado. Chama-se a isto excesso de 

protecção, para inglês ver… 

Claro, o artigo 7, trata do: “Regime contraordenacional”: a violação 

dos artigos 3 e 5, constitui contraordenação muito grave. 

Ora, este Decreto-Lei n.º 79-A/2020, era para vigorar até, “(…) até 31 

de Março 2021”, por isso mesmo seria um regime, “…excepcional e transitório”.  

Pois sim, como de costume,  

O transitório foi prorrogado com o  

DECRETO-LEI N.º 25-A/2021, de 30 Março 

até 31 de Dezembro 2021. Para já…, porquanto, já se prevê: “… sem prejuízo da 

possibilidade de prorrogação após consultados parceiros sociais”.  

Portanto, 

Temos o actual regime do TELETRABALHO a vigorar até 31 Dezembro 

2021. E,  

Como fortemente tem sido divulgado, este regime está a ser alterado. 

Vai sair um diploma para o efeito. Veio para ficar, até porque haverá muita gente a “lucrar” 

com este regime, e até porque permite “desorganizar” o esquema laboral que se vinha 

praticando.   

 

 

 

 

   


