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Circular n.º 35/2021 …e, sem prejuízo de eventuais renovações… 
Aqui vai nova renovação do Estado de Emergência – 16 de 
Abril a 30 de Abril.  

 

Mais uma vez foi renovado o “Estado de Emergência”, com os 

diplomas jurídicos inerentes, a saber: 

⎯ DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 41-A/2021, de 14 Abril: no D.R. n.º 

72, 1.ª Série, Supl., de 14 Abril 2021, Fh. 10(2) a 10(5); 

⎯ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 114-A/2021, de 14 Abril: no D.R. 

n.º 72, 1.ª Série, Supl., de 14 Abril 2021, Fh. 10(6) a 10(9); e, 

⎯  DECRETO N.º 7/2021, de 17 Abril de 2021, da Presidência Conselho Ministros: no 

D.R. n.º 74-A, 1.ª Série, Supl., de 17 Abril 2021, Fh. 2 a 29. 

Desta vez, o “ESTADO DE EMERGÊNCIA” vai vigorar de 16 de Abril a 

30 de Abril de 2021.  

Como de costume, vamos fixar a n/ atenção apenas no DECRETO N.º 

7/2021, da Presidência Conselho de Ministros, que veio,  

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

e vamos sublinhar, fazendo referência especial, às seguintes disposições: 

⎯ ARTIGO 4.º - com o título: “Dever geral de recolhimento domiciliário”,  

e, de novo, se obriga o cidadão a: “não circular em espaços e vias públicas”,  

excepto para deslocações autorizadas no presente decreto. E, efectivamente,  

No n.º 2, temos as costumeiras excepções, de que destacamos: para o 

desemprenho das actividades profissionais; assistência a pessoas vulneráveis; e, o retorno 

ao domicílio.  

⎯ ARTIGO 5.º - com o título: “Teletrabalho e organização desfasada de horários”: pelo que, 

como vem sendo prática: “É obrigatória a adopção do regime de teletrabalho”; mas 

apenas se for compatível com a actividade desempenhada e o trabalhador disponha de 

condições para o exercer. 

Quer dizer, continuamos com este problema, nos mesmos termos. Há 

promessa de nova regulamentação do teletrabalho, ou em lei conexa ou na alteração ao 

Código do Trabalho.  

⎯  ARTIGOS 6.º e 7.º - com o título, respectivamente: “Uso de máscara e viseiras”; e, 

“Controlo de Temperatura corporal”. Pelo que,  

Continua tudo na mesma. Vide n/ Circular n.º 32/2021.  
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⎯ ARTIGO 15.º - com o título: “Encerramento de instalações e estabelecimentos”, que são 

indicados no ANEXO. Só que, quando antes este anexo chegou a ter páginas, agora não 

preenchem meia página: circos, praças de toiros, estádios, etc.. 

⎯ ARTIGO 16.º - sobre os estabelecimentos abertos ao público, tendo descrito nos seus 

extensos 8 números as condições. 

⎯ ARTIGO 17.º - refere: “O horário”, dos estabelecimentos. Referindo o novo horário dos 

restaurantes e similares.  

Sobre os restaurantes, vide ainda o ARTIGO 23.  

⎯ ARTIGO 34.º - referindo: “Regras gerais aplicáveis ao tráfego aéreo e aeroporto. 

Interessando porque aqui se indica os Países para onde se pode voar. Mas, mesmo 

assim, veja as condições em que se pode fazer, para esses Países, e que constam do n.º 2; 

e, n.º 3.  

⎯ ARTIGOS 35.º e 36.º - referem-se ainda ao tráfego aéreo, e condições impostas para a 

sua efectivação.  

Se vai viajar, é conveniente que leia estes 2 artigos, para estar 

“dentro” da situação. Como verá, pode correr riscos.  

⎯ ARTIGO 37.º - refere: “O controle das fronteiras terrestres e fluviais”. O controlo das 

pessoas nas fronteiras. Continua o condicionalismo da viagem para Espanha, inclusivé 

por via férrea, --- vide n.º 4.  

ATENÇÃO – no artigo 44, prorroga-se as condições mais apertadas do 

confinamento para 6 Municípios: Alandroal; Albufeira; Carregal do Sal; Figueira da Foz; 

Marinha Grande; Penela.  

Enfim, o mesmo mas, com aspectos muito mais agradáveis. Esperamos 

que a situação não volte a agravar-se.  

 

   


