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Circular n.º 71/2021 SITUAÇÃO (nova) DE CALAMIDADE 

Resolução do Conselho de Ministros nº 157/2021, 27 Nov. 

2021 

É do conhecimento público: grassa e espalha-se por quase 

todo o mundo uma nova variante de Covid-19. Daí, 

E porque o novo surto vai apanhar algumas datas festivas, 

Natal; passagem de ano, onde as Pessoas se aglomeram nas lojas, em casa, nos locais de diversão. 

Vai daí o Governo antecipou-se e deu a lume a  

– RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS Nº 157/2021, de 27 Novembro, publicado no D.R. 

nº 230-A, Flh. 22 a 37, 

a qual veio declarar a situação de epidemia de 1 Novembro; 2021 às 23h59, do dia 20 Março 2022. 

No que nos interessa, vem fixado, no item 2 (Flh 23), em 

Anexo (Flh. 25 a 37) 

a) - … 

b) -  A fixação de regras de funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de 

serviços; 

c) -  A fixação de regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos.” 

O item 11, da Resolução, e no que respeita a 

“TELETRABALHO” (Flh. 24), determina que: 

a) -  (…) sendo considerados todos os concelhos do território nacional continental, sendo 

recomendável, em todo o mesmo território, a adopção de regime de teletrabalho, 

sempre que as funções em causa o permitam.” 

No ANEXO (Flh. 25), que trata do Regime da situação de 

calamidade a que se referem o nº 2 e nº 10, da Resolução encontramos um Artigo 4º, com o título 

de: “Controle de temperatura corporal”: 

“1 – Podem ser realizadas medições de temperatura corporal, por meios não evasivos, no 

controlo de acesso ao local de trabalho, (…).” 

dizendo ainda o mesmo artigo, nº 6, que 

“6 – O acesso a locais mencionados no nº1 pode ser impedido sempre que a pessoa: 

a) – Recuse a medição da temperatura corporal; 

b) – Apresente um resultado suspeito às normas temperatura corporal, considerando-se 

como tal, uma temperatura corporal igual ou superior a 38ºC.” 

e, no caso da alínea b), a impossibilidade de acesso do trabalhador ao local de trabalho, “(…) 

considera-se a falta justificada.”, --- nº 7, artº. 4 (Flh.26) 

O9 artº. 5. Deste Anexo permite realização de testes de 

diagnósticos SARS-COV2. E, 



CARLOS F. SANTOS CARVALHO 
ADVOGADO 

 

AVENIDA DE FRANÇA, N.º 256, 3.º ANDAR, SALA 3.7., 4050-276 PORTO 
TELEFONE: 222 005 332 || FAX: 222 088 321 
 carlosfsantoscarvalho-1417p@adv.oa.pt  2 

Nada mais encontramos de útil, no que diz respeito aos 

trabalhadores, com interesse imediato. 

O Capítulo IV, artº. 18 e seguintes, trata das “Medidas 

aplicáveis ao tráfego aéreo, aeroportos e fronteiras terrestres”. De destacar 

Que as viagens apenas são autorizadas, essenciais e não 

essenciais, de 

“a) – Passageiros provenientes de países que integram a União Europeia dos países 

associados do Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça)”. --- sem 

restrições, 

*** a seguir este artº. 18, os condicionalismos para deslocações a outros Países. 

 

----------------------------------------------------------------XX-------------------------------------------------------- 

Na mesma data, no mesmo D. R. nº 230-A, de 27 Novembro 

2021, foi publicado (Flh. 2 a 15), o  

DECRETO-LEI Nº 104/2021 

que altera as medidas no âmbito da pandemia da doença Covid-19. 

É publicado (Fl. 15 a 21) o  

DECRETO-LEI Nº28-B/2020, de 26 Julho 

diploma este que estabelece o regime sancionatório aplicável ao cumprimento dos deveres 

estabelecidos por Lei que regulamenta a declaração do estado de emergência. Finalidade: agravar 

o montante das coimas. Reforço do Covid como fonte de rendimento para o Estado! 

Por fim, 

O Decreto-lei nº 8-B/2021, de 22 Janeiro, sofreu alterações 

no que respeita aos: 

Artigo 2º - no que diz respeito a assistência a filhos ou outro dependente, decorrentes da 

suspensão das actividades lectivas. 

Artigo 3º - trata-se da mesma matéria, e no que respeita aos trabalhadores por conta de outrem. 

Estes 2 diplomas, o Decreto-lei nº 104/2021; e, a Resolução 

do CM nº 157/2021, preenchem 37 folhas do Diário da República, pelo que apenas apresentamos 

o essencial. 

 

 

 


