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Conforme resulta do comunicado do Conselho de Ministros hoje divulgado, as regras vigentes, 

decorrentes do Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, relativas à regulamentação da renovação do 

estado de emergência, decretada pelo Decreto do Presidente da República n.º 31-A/2021, de 25 de 

março, manter-se-ão em vigor, sem quaisquer alterações, até às 23:59 h do dia 5 de abril de 2021. 

Assim, e sem prejuízo de outras regras que se manterão igualmente em vigor (para saber mais 
consulte aqui: https://pintoribeiro.pt/estado-de-emergencia-renovado-ate-31-de-marco/), é de 

salientar que: 

 Os cidadãos só podem circular em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas, para alguns propósitos, designadamente para desempenho de 
atividades profissionais ou equiparadas, quando não haja lugar ao teletrabalho, conforme 
atestado por declaração emitida pela entidade empregadora ou equiparada. 

 
 É proibida a circulação para fora do concelho do domicílio a partir das 00:00 h do dia de hoje, 26 

de março, até às 23:59 h do dia 5 de abril, salvo por motivos de saúde ou por outros motivos de 
urgência imperiosa, nomeadamente para desempenho de funções profissionais ou equiparadas, 
conforme atestado por: 

 Declaração emitida pela entidade empregadora ou equiparada; 

 De compromisso de honra, se a deslocação se realizar entre concelhos limítrofes ao do 
domicílio ou na mesma área metropolitana, bem como no caso de se tratar de 
trabalhadores do setor agrícola, pecuário e das pescas; 

 Declaração emitida pelo próprio, no caso dos trabalhadores independentes, empresários 
em nome individual ou membros de órgão estatutário. 

 As regras relativas ao teletrabalho e à organização desfasada de horários mantêm-se inalteradas. 
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Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de aconselhamento jurídico e não 
deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço 
geral@pintoribeiro.pt. 


