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Circular n.º 32/2021 E, … aqui vai mais uma RENOVAÇÃO do Estado de Emergência.  
E, … sem prejuízo de eventuais renovações, nos termos da Lei.  
E, … o mais que se dirá. 

 

Ainda irá a tempo de dar conhecimento que, mais uma vez, foi 

RENOVADO o Estado de Emergência. Para o efeito,  

Foram publicados os seguintes diplomas (os do costume): 

⎯ DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 31-A/2021, de 25 de Março: 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 de Março: no D.R. 

n.º 59, 1.ª Série, Supl., de 25 Março 2021, Fh. 39(6) a 39(9); e, 

⎯  DECRETO N.º 6/2021, de 3 Abril de 2021: no D.R. n.º 64-A, 1.ª Série, Supl., de 3 Abril 

2021, Fh. 2 a 29. 

Portanto, o “Estado de Emergência” irá vigorar desde 1 de Abril a 15 

de Abril 2021.  

Vamos tratar, tão só, do DECRETO N.º 6/2021, da Presidência do 

Conselho de Ministros, que veio 

“REGULAMENTAR o estado de emergência decretado pelo Presidente da República” 

e, no que interessa, sublinhamos que: 

⎯ ARTIGO 4.º - mantém-se o dever geral de recolhimento domiciliário, excepto: 

− Alínea b), n.º 2 – para o desempenho de actividades profissionais, (…), quando 

não haja lugar ao teletrabalho, (…) conforme atestado pela empregadora; 

− Alínea m), n.º 2 – as deslocações necessárias à entrada e à saída do território 

continental;  

− Alínea o), n.º 2 – o retorno ao domicílio no âmbito das deslocações mencionadas. 

o que, como se vê, é o que já vem acontecendo à meses.  

⎯ ARTIGO 5.º - mantém-se o “teletrabalho” e a “organização desfasada de horários” 

dizendo o n.º 1, deste artigo, o mesmo dos meses passados: 

“ 1 - É obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo 

laboral, da modalidade ou da natureza da relação jurídica, sempre que este seja 

compatível com a atividade desempenhada e o trabalhador disponha de condições 

para a exercer, sem necessidade de acordo das partes”. 

seguindo-se 7 (sete) números a regulamentar o teletrabalho. E,  
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Ainda neste artigo, no n.º 8, que: 

“ 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, (…)”. 

⎯ ARTIGO 6.º - mantém-se o: “Uso de máscaras ou viseiras”; e, mantém-se a 

obrigatoriedade do uso de máscara para o acesso ou permanência em locais de trabalho 

(…) sempre que o distanciamento físico se mostre impraticável. Ora,  

A respeito de máscaras, damos conhecimento da publicação da LEI N.º 

13-A/2021, de 5 Abril, --- D.R. n.º 65, 1.ª Série, Supl., de 5 Abril 2021, Fh. 17(2), que 

determina a renovação da imposição transitória e obrigatória do uso de máscara,  

“ (…) para acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas”. 

prorrogando essa obrigação: “(…) por um período de 70 dias”, a começar do dia 6 Abril; 

salvo erro, até 15 de Junho 2021.  

⎯ ARTIGO 7.º - mantém-se a possibilidade de se impor a medição da temperatura 

corporal, no controlo de acesso ao local de trabalho.  

⎯ ARTIGO 20.º  - continua a ser proibida a publicidade de práticas comerciais, com 

redução de preços, designadamente: saldos, promoções ou liquidações.  

⎯ ARTIGO 30.º - continua o condicionalismo dos veículos particulares em lotação 

superior a 5 lugares: todos os ocupantes integraram o mesmo agregado familiar, com 

2/3 da sua capacidade, devendo os ocupantes usar máscara ou viseira.  

⎯ ARTIGO 34.º - é reposto o controlo de pessoas nas fronteiras internas portuguesas (n.º 

1). É proibida a circulação rodoviária nas fronteiras internas portuguesas, excepto para 

o transporte internacional de mercadorias; é suspensa a circulação ferroviária entre 

Portugal e Espanha.  

Isto o essencial da regulamentação, contida no Decreto n.º 6/2021, e 

no que à Indústria diz respeito.  

 

 

 

 

   


