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Foi publicado o Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, que regulamenta a prorrogação do estado de 

emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 25-A/2021, de 11 de março. 

 

Para que as medidas agora determinadas iniciem vigência no dia 15 de março, a regulamentação 

efetuada pelo presente Decreto abrange dois dias (15 e 16 de março), abrangidos ainda pela anterior 

renovação do estado de emergência declarada pelo Decreto do Presidente da República n.º 21-A/2021, 

de 25 de fevereiro. 

 

Este Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, vem, assim, regulamentar a situação do estado de 

emergência para o período de 15 a 31 de março de 2021. 

 

Procede-se à revogação dos Decretos n.ºs 3-A/2021, de 14 de janeiro; 3-B/2021, de 19 de janeiro; 3-C/2021, de 22 

de janeiro; 3-D/2021, de 29 de janeiro; 3-E/2021, de 12 de fevereiro e 3-F/2021, de 26 de fevereiro. 

As regras aplicáveis para o período de 15 a 31 de março de 2021 mantêm-se no seu essencial.  

Assim: 

 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; 

 procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho. 

 
 Os cidadãos podem utilizar os veículos particulares para circular na via pública, desde que tal 

utilização se destine à realização das atividades permitidas. 

 Em todas as deslocações efetuadas devem ser respeitadas as recomendações e ordens 
determinadas pelas autoridades de saúde e pelas forças e serviços de segurança, designadamente 
as respeitantes às distâncias a observar entre as pessoas. 
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 É proibida a circulação para fora do concelho do domicílio no período compreendido entre as 
20:00 h de sexta-feira e as 05:00 h de segunda-feira e diariamente, a partir do dia 26 de março, 
salvo por motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa. 

 Os cidadãos só podem circular em determinadas situações, nomeadamente as seguintes: 

 Deslocações 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; 

 Deslocações no exercício das respetivas funções ou por causa delas, sem necessidade de 
declaração emitida pela entidade empregadora ou equiparada: 

 De profissionais de saúde e outros trabalhadores de instituições de saúde e de apoio 
social, bem como de pessoal docente e não docente dos estabelecimentos escolares; 

 De pessoal dos agentes de proteção civil, forças e serviços de segurança, militares, 
militarizados e pessoal civil das Forças Armadas e inspetores da Autoridade de 
Segurança Alimentar e Económica (ASAE); 

 De titulares dos órgãos de soberania, dirigentes dos parceiros sociais e dos partidos 
políticos representados na Assembleia da República e pessoas portadoras de livre-
trânsito emitido nos termos legais; 

 De ministros de culto, mediante credenciação pelos órgãos competentes da respetiva 
igreja ou comunidade religiosa, nos termos do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 16/2001, 
de 22 de junho, na sua redação atual; 

 De pessoal das missões diplomáticas, consulares e das organizações internacionais 
localizadas em Portugal, desde que relacionadas com o desempenho de funções 
oficiais; 

 Retorno ao domicílio pessoal no âmbito das deslocações supra referidas. 

Os veículos particulares podem circular na via pública para realizar as atividades supra referidas ou 
para reabastecimento em postos de combustível no âmbito das deslocações supra referidas. 
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As deslocações admitidas nos termos supra referidos devem ser efetuadas preferencialmente 
desacompanhadas e devem respeitar as recomendações e ordens determinadas pelas autoridades de 
saúde e pelas forças e serviços de segurança, designadamente as respeitantes às distâncias a observar 
entre as pessoas. 

 Continua a ser obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo 
laboral, da modalidade ou da natureza da relação jurídica, sempre este seja compatível com a 
atividade desempenhada e o trabalhador disponha de condições para a exercer, sem 
necessidade de acordo das partes. 

 O trabalhador em regime de teletrabalho tem os mesmos direitos e deveres dos demais 
trabalhadores, sem redução de retribuição, nomeadamente no que se refere a limites do período 
normal de trabalho e outras condições de trabalho, segurança e saúde no trabalho e reparação de 
danos emergentes de acidente de trabalho ou doença profissional, mantendo ainda o direito a 
receber o subsídio de refeição que já lhe fosse devido. 

 O empregador deve disponibilizar os equipamentos de trabalho e de comunicação necessários à 
prestação de trabalho em regime de teletrabalho. Contudo, quando tal disponibilização não seja 
possível e o trabalhador assim o consinta, o teletrabalho pode ser realizado através dos meios que 
o trabalhador detenha, competindo ao empregador a devida programação e adaptação às 
necessidades inerentes à prestação do teletrabalho. 

 A empresa utilizadora ou beneficiária final dos serviços prestados é responsável por assegurar 
o cumprimento destas regras, com as necessárias adaptações, aos trabalhadores temporários e 
prestadores de serviços que estejam a prestar atividade para essas entidades. 

 A regra da obrigatoriedade de adoção do regime de teletrabalho não é aplicável: 

 aos trabalhadores de serviços essenciais abrangidos pelo artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10-
A/2020, de 13 de março, na sua redação atual; 

 aos trabalhadores integrados em estabelecimentos de educação pré-escolar das instituições 
do setor social e solidário que integram a rede nacional da educação pré-escolar, bem como 
aos trabalhadores no âmbito de ofertas educativas e formativas, letivas e não letivas, dos 
ensinos básico e secundário, ministradas em estabelecimentos de ensino particular e 
cooperativo de nível não superior, incluindo escolas profissionais privadas. 

 Considera-se que as funções não são compatíveis com a atividade desempenhada, 
designadamente, nos seguintes casos: 

 Dos trabalhadores de serviços públicos que prestam atendimento presencial; 
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 Dos trabalhadores diretamente envolvidos na Presidência Portuguesa do Conselho da União 
Europeia;  

 Dos trabalhadores relativamente ao quais assim seja determinado pelos membros do 
Governo responsáveis pelos respetivos serviços, ao abrigo do respetivo poder de direção. 

 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, bem como adotar as medidas técnicas e organizacionais que 
garantam o distanciamento físico e a proteção dos trabalhadores, aplicando-se, com as 
necessárias adaptações, o disposto nos artigos 3.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 79-A/2020, de 1 outubro, 
na sua redação atual. 

O empregador deve organizar de forma desfasada as horas de entrada e saída dos locais de 
trabalho, garantindo intervalos mínimos de trinta minutos até ao limite de uma hora entre grupos 
de trabalhadores. 

O empregador deve também adotar medidas técnicas e organizacionais que garantam o 
distanciamento físico e a proteção dos trabalhadores, nomeadamente: 

 A promoção da constituição de equipas de trabalho estáveis, de modo que o contacto entre 
trabalhadores aconteça apenas entre trabalhadores de uma mesma equipa ou departamento; 

 A alternância das pausas para descanso, incluindo para refeições, entre equipas ou 
departamentos, de forma a salvaguardar o distanciamento social entre trabalhadores; 

 A utilização de equipamento de proteção individual adequado, nas situações em que o 
distanciamento físico seja manifestamente impraticável em razão da natureza da atividade. 

O empregador pode alterar os horários de trabalho até ao limite máximo de uma hora, salvo se 
tal alteração causar prejuízo sério ao trabalhador, mediante consulta prévia aos trabalhadores 
envolvidos e à comissão de trabalhadores ou, na falta desta, à comissão sindical ou intersindical u 
aos delegados sindicais. 

O empregador deve comunicar ao trabalhador a alteração efetuada com antecedência mínima de 
cinco dias relativamente ao início da sua aplicação. 
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Considera-se, nomeadamente, prejuízo sério: 

 A inexistência de transporte coletivo de passageiros que permita cumprir o horário de 
trabalho em razão do desfasamento; 

 A necessidade de prestação de assistência inadiável e imprescindível à família. 

A alteração do horário de trabalho deve manter-se estável por períodos mínimos de uma 
semana, não podendo o empregador efetuar mais de uma alteração por semana. 

A alteração do horário de trabalho realizada não pode implicar a alteração dos limites máximos 
do período normal de trabalho, diário e semanal, nem a alteração da modalidade de trabalho de 
diurno para noturno ou vice-versa. 

Estão dispensados de trabalhar de acordo com os novos horários fixados pelo empregador, os 
seguintes trabalhadores: 

 trabalhadora grávida, puérpera ou lactante; 

 trabalhador menor; 

 trabalhador com capacidade de trabalho reduzida, com deficiência ou doença crónica; 

 trabalhadores com menores de 12 anos a seu cargo, ou, independentemente da idade, com 
deficiência ou doença crónica. 

 Continua a ser obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência em 
locais de trabalho que mantenham a respetiva atividade sempre que o distanciamento físico 
recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável. 

 Não é aplicável aos trabalhadores quando estejam a prestar o seu trabalho em gabinete, sala ou 
equivalente que não tenha outros ocupantes ou quando sejam utilizadas barreiras físicas 
impermeáveis de separação e proteção entre trabalhadores. 

 O uso da máscara é também dispensado:  

 quando, em função da natureza das atividades, o seu uso seja impraticável; ou 

 mediante a apresentação, nomeadamente, de declaração médica que ateste que a condição 
clínica da pessoa não se coaduna com o uso de máscaras ou viseiras. 

 Incumbe à entidade empregadora a promoção do cumprimento desta regra. 

 Em caso de incumprimento, devem os trabalhadores não portadores de máscara ser informados 
que não podem aceder, permanecer ou utilizar os espaços. 
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 Continuam a poder ser realizadas medições de temperatura corporal por meios não invasivos, 
no controlo de acesso, nomeadamente, ao local de trabalho. 

 As medições podem ser realizadas por trabalhador ao serviço da entidade responsável pelo 
local ou estabelecimento, não sendo admissível qualquer contacto físico com a pessoa visada, 
sempre através de equipamento adequado a este efeito, que não pode conter qualquer memória 
ou realizar registos das medições efetuadas. 

 O trabalhador que realizar essas medições fica sujeito a sigilo profissional. 

 Mantém-se a possibilidade de ser impedido o acesso da pessoa visada sempre que a mesma: 

 Recuse a medição de temperatura corporal; 

 Apresente um resultado superior à normal temperatura corporal, considerando-se como tal 
uma temperatura corporal igual ou superior a 38ºC, tal como definida pela DGS. 

 Nos casos em que o disposto na alínea b) determine a impossibilidade de acesso de um 
trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera-se a falta justificada. 

 O supra referido não prejudica o direito à proteção individual de dados, sendo expressamente 
proibido o registo da temperatura corporal associado à identidade da pessoa, salvo com expressa 
autorização da mesma. 

 Mantém-se a possibilidade de poderem ser sujeitos à realização de testes de diagnóstico de SARS-
CoV-2, nomeadamente, os trabalhadores: 

 de estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde; 

 dos estabelecimentos de educação e ensino e formação profissional e das instituições de 
ensino superior; 

 de comunidades terapêuticas e comunidades de inserção social, bem como dos centros de 
acolhimento temporário e centros de alojamento de emergência, estruturas residenciais para 
idosos, unidades de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados e de outras estruturas e respostas dedicadas a pessoas idosas, a 
crianças, jovens e pessoas com deficiência; 

 do Corpo da Guarda Prisional e os demais trabalhadores da DGRSP, no exercício das suas 
funções e por causa delas, para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho; 
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 do Corpo da Guarda Prisional, sempre que, no exercício das funções e por causa delas, 
acedam ou permaneçam a outros locais a propósito do transporte e guarda de reclusos, 
designadamente unidades de saúde e tribunais. 

A realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2 é determinada pelo responsável máximo do 
respetivo estabelecimento ou serviço, salvo no caso da alínea d) e e) em que o é por despacho do 
diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, nos termos de orientação da DGS. 

Nos casos em que o resultado dos testes efetuados impossibilite o acesso de um trabalhador ao 
respetivo local de trabalho, considera-se a falta justificada. 

 Mantém-se a suspensão, temporária e excecionalmente, e por necessidades imperiosas de 
serviço, da possibilidade de fazer cessar os contratos de trabalho de profissionais de saúde 
vinculados aos serviços e estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde, 
independentemente da natureza jurídica do vínculo, quer por iniciativa do empregador, quer 
por iniciativa do trabalhador. 

 A suspensão excecional da cessação de contratos de trabalho aplica-se, ainda, à cessação de 
contratos individuais de trabalho por revogação ou denúncia e a cessação de contratos de 
trabalho em funções públicas mediante extinção por acordo, denúncia ou exoneração, a pedido 
do trabalhador. 

 Mantém-se a possibilidade de os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do Serviço 
Nacional de Saúde procederem à contratação a termo resolutivo, até ao limite de um ano, de 
titulares de graus académicos conferidos por instituição de ensino superior estrangeira: 

 na área da medicina, quando estes comprovem ter sido já aprovados no exame escrito do 
processo de reconhecimento específico ao ciclo de estudos integrado do mestrado em 
medicina; 

 na área da enfermagem, quando estes comprovem uma das seguintes condições: 

 Ter concluído um ciclo de estudos com, pelo menos, 3600 horas de ensino, das quais 
1800 horas em ensino clínico; 

 Deter mais que 5 anos de experiência profissional na área clínica. 

O exercício de funções profissionais em Portugal após a cessação dos contratos supra referidos carece 
da inscrição na ordem profissional competente, nos termos previstos nos respetivos estatutos. 
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As contratações efetuadas ao abrigo do presente decreto observam os demais termos legalmente 
aplicáveis em matéria de contratação de profissionais de saúde. 

 Com vista ao reforço da capacidade de rastreio das autoridades e serviços de saúde pública, 
mantém-se a possibilidade de pode ser determinada a mobilização de recursos humanos, 
designadamente para realização de inquéritos epidemiológicos, para rastreio de contactos de 
doentes com COVID-19 e seguimento de pessoas em vigilância ativa. 

Os recursos humanos podem ser:  

 Trabalhadores de entidades públicas da Administração direta e indireta do Estado e das 
autarquias locais, privadas, do setor social ou cooperativo, independentemente do vínculo 
profissional ou conteúdo funcional, que se encontrem em isolamento profilático, estejam na 
situação prevista no artigo 25.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março (regime 
excecional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos). 

 A afetação dos trabalhadores às funções supra referidas deve ter em conta a respetiva formação e 
conteúdo funcional, sendo a mobilização e coordenação de pessoas operacionalizada mediante 
despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da administração pública, do 
trabalho, da solidariedade social, da saúde e da área setorial a que o trabalhador se encontre afeto, 
quando aplicável. 

 Durante o período em que se mantenha a mobilização dos trabalhadores e desde que se 
encontrem garantidas condições de trabalho que especialmente assegurem a proteção da sua 
saúde, pode ser imposto o exercício de funções em local e horário diferentes dos habituais.  

 A parte em que se refere ao local de trabalho, não se aplica aos trabalhadores que se encontrem 
em isolamento profilático. 

 Os trabalhadores que sejam mobilizados mantêm todos os direitos inerentes ao lugar de origem 
e não podem ser prejudicados no desenvolvimento da sua carreira.  

O presente Decreto entrou em vigor às 00:00 horas do dia 15 de março de 2021. 

Lisboa, 15 de março de 2021 

 

Ana Rita Nascimento | ananascimento@pintoribeiro.pt 

Francisca Machado | franciscamachado@pintoribeiro.pt 

www.pintoribeiro.pt 

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. 


