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Circular n.º 40/2021 A “protecção civil” e a pandemia da doença COVID-19. 
O que mudou a 1 de Maio de 2021.  

 

Após várias quinzenas, de meses a fio, decretado que foi o “Estado de 

Emergência”, sucessivamente renovado, cuja última (para já) manifestação foi com o 

Decreto do Presidente da República n.º 41-A/2021, de 14 Abril de 2021, com o sumário: 

“ Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de 

uma situação de calamidade pública” 

que vigorou até ao fim do dia 30 Abril 2021,  

Entramos em Maio com uma nova “situação” em que, com o 

fundamento na necessidade do continuar com  

“…medidas excepcionais e temporárias de resposta à epidemia SARS-COV2 e à doença 

COVID-19 (…)” 

se actuará, agora, “…no âmbito da declaração de situação de calamidade”.   

É natural que esteja baralhado com a intervenção do Sr. Presidente, 

Assembleia da República e Governo, na vida do Cidadão, com a referência a: “estudos”; 

“situações”; “regimes”; etc.. 

Tentando não aumentar a confusão, mas esclarecendo, vejamos:  

Trata a Constituição da República nos arts. 120 a 140, do 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA. E, no que ao caso interessa, no artigo 138, cujo título é: 

“ Declaração do estado de sítio ou do estado de emergência” 

a qual depende da “audição do Governo” e de “autorização da Assembleia da República”. 

Foi o “estado” em que vivemos nos últimos meses, com os 

constrangimentos que todos conhecemos. Por exemplo,  

No último “estado de emergência”, a cobertura legal foi: 

⎯ DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 41-A/2021, de 14 de Abril, que renovou 

o “estado de emergência”; a que se seguiu, 

⎯ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA N.º 114-A/2021, de 14 de Abril, que 

autorizou o P.R. a renovar o estado de emergência; e, por fim,  

⎯  DECRETO N.º 7/2021, de 17 Abril de 2021, da Presidência do Conselho de Ministros 

que veio regulamentar o estado de emergência, que 

como sabe e teve de praticar, vigorou de 16 a 30 Abril 2021. Ora,  

A partir de 1 de Maio, o esquema passa para outro nível de legislação, 

o que nos leva à LEI N.º 27/2006, de 3 Julho, que trata da PROTECÇÃO CIVIL. Aqui, numa 

situação especial, no caso a pandemia, --- já que a protecção civil tem carácter permanente --

-, podemos encontrar três estágios, conforme a natureza dos acontecimentos, sendo o mais 

grave a “situação de calamidade”, --- ver art.º 8, desta Convenção n.º 45-C/2021. 
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Foi isso que, a 30 de Abril 2021, no D.R., 1.ª Série (Supl.), n.º 84, Pág. 

19(2) a 19(32) foi declarado e regulamentado pela Presidência do Conselho de Ministros. 

Pois, como diz o art.º 19, 

“ A declaração da situação de calamidade é da competência do Governo e reveste a 

forma de resolução do Conselho de Ministros” 

estendendo-se a sua regulamentação desde os arts. 19 a 30, dessa Lei.  

PORTANTO, tenha em atenção: NÃO foi liberto para já das 

condicionantes, regras e obrigações de combate à pandemia. Apenas e só, como se diz no 

preâmbulo da Resolução n.º 45-C/2021 

“ A mitigação do contágio e da propagação do vírus SARS-COV2”, levou o Governo a 

“optar por um elenco menos intenso de restrições, suspensões e encerramentos do que 

aquele que se encontrava vigente” 

o que depois é manifesto ao longo dos… 56 artigos, da Resolução! 

Daí, há municípios ainda sujeitos a confinamento, --- veja art.º 2. E, 

não se admire, existem ainda disposições gerais, “…aplicáveis a todo o território nacional 

continental”, como seja: 

ARTIGO 4.º - deve continuar a evitar deslocações desnecessárias, devendo permanecer no 

respectivo domicílio sempre que possível.  

ARTIGO 5.º - continua a ser “obrigatório” o uso de máscara para acesso ou permanência em 

locais de trabalho, sempre que não se possa manter o distanciamento; 

ARTIGO 6.º - o controlo da temperatura corporal, no acesso ao local de trabalho; 

ARTIGO 7.º - podem ser sujeitos à realização de testes de diagnóstico ao COVID-19, no 

acesso a certos serviços e locais; 

ARTIGO 13.º - pode ser decretado o encerramento da circulação rodoviário e ferroviário, por 

razões de saúde pública; 

ARTIGO 19.º - os veículos particulares, de mais de 5 lugares podem circular desde que todos 

os ocupantes integrem o mesmo agregado familiar, com 2/3 da sua capacidade, 

devendo usar máscara; 

ARTIGO 23.º - continuam os condicionalismos para certos destinos via aérea. Trata-se de 

extenso artigo, de leitura obrigatória para quem tem de viajar.  

ARTIGO 27.º - mantém-se o isolamento profiláctico para os cidadãos da Índia, Brasil e África 

do Sul,  

e muitas outras restrições. Pelo que, não facilite; calma e um pouco mais de contenção, em se 

vêr livre, e todos nós desta pandemia.  

   


