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Quando é que posso sair de casa? Conheça as exceções ao 

dever geral de recolhimento domiciliário. 
 

 

No passado dia 15 de janeiro entrou em vigor o Decreto-Lei n.º 3-A/2021 que 

regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República. Este 

decreto procede à execução do estado de emergência até ao dia 30 de janeiro, e 

pressupõe a adoção de medidas com o intuito de conter a transmissão do vírus e 

diminuir a expansão da pandemia da doença COVID-19. 

 

De forma a responder ao aumento do número de novos casos de contágio da 

doença COVID-19, torna-se necessária a adoção de medidas restritivas adicionais com 

vista a procurar inverter o crescimento acelerado da pandemia e a salvar vidas, 

assegurando, no entanto, que as cadeias de abastecimento fundamentais de bens e 

serviços essenciais se mantêm. 

 

Face ao exposto, o Governo vem, neste decreto, adotar medidas que são essenciais, 

adequadas e necessárias para, proporcionalmente, restringir determinados direitos para 

salvar o bem maior que é a saúde pública e a vida de todos os portugueses. 

 

Relativamente à circulação de pessoas  entende-se que as deslocações - que 

constituem forte veículo de contágio e de propagação do vírus - se devem 

circunscrever ao mínimo indispensável, pelo que as pessoas devem permanecer no 

respetivo domicílio. Ou seja, os cidadãos não podem circular em espaços e vias 

públicas, bem como em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, e devem 

permanecer no respetivo domicílio, exceto para deslocações autorizadas. 

 

Por motivos semelhantes, estabelece-se que a adoção do regime de teletrabalho é 

obrigatória, independentemente do vínculo laboral, da modalidade ou da natureza da 

relação jurídica, sempre que as funções em causa o permitam, sem necessidade de 

acordo das partes. 

 

De acordo com este decreto o trabalhador em regime de teletrabalho tem os 

mesmos direitos e deveres dos demais trabalhadores, sem redução de retribuição, nos 

termos previstos no Código do Trabalho ou em instrumento de regulamentação 

coletiva aplicável, 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. 

 

Além disso, acresce que o regular funcionamento do comércio implica, 

frequentemente, um contacto próximo entre pessoas e potencia a movimentação e 

circulação destas, situação esta que se pretende mitigar. Por este motivo, torna-se 

imperioso estabelecer regras aplicáveis ao funcionamento ou suspensão de 

determinados tipos de instalações, estabelecimentos e atividades, incluindo, quanto 

àqueles que, pela sua essencialidade, devam permanecer em funcionamento. 
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Com o mesmo propósito, determina-se que os estabelecimentos de restauração e 

similares passam a funcionar exclusivamente para efeitos de atividade de confeção 

destinada ao consumo fora do estabelecimento, seja através de entrega ao domicílio, 

diretamente ou através de intermediário, ou para disponibilização de refeições ou 

produtos embalados à porta do estabelecimento ou ao postigo (take-away). 

Considerando a implementação destas medidas - designadamente no que concerne à 

matéria da entrega ao domicílio - são, concomitantemente, fixados limites às taxas e 

comissões que podem ser cobradas pelas plataformas intermediárias neste setor. 

 

Os estabelecimentos escolares, creches, universidades e politécnicos permanecem 

em funcionamento em regime presencial, tendo em conta o impacto de um novo 

encerramento das atividades educativas nas aprendizagens e no futuro das crianças e 

jovens, ou seja, a opção ainda não passa por encerrar estes locais. 

 

No que concerne aos serviços públicos, determina-se que os mesmos mantêm o seu 

funcionamento, estando o seu acesso condicionado ao agendamento prévio. 

Paralelamente, é mantida e reforçada a prestação daqueles serviços através dos meios 

digitais e dos centros de contacto com os cidadãos e as empresas. 

 

No que respeita à atividade física e desportiva, passam apenas a ser permitidos os 

desportos individuais ao ar livre, bem como as outras atividades previstas no decreto. 

Locais como campos de futebol, rugby, pavilhões ou recintos fechados, pavilhões de 

futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins e similares, campos de tiro 

fechados, courts de ténis, padel e similares fechados, pistas fechadas de patinagem, 

hóquei no gelo e similares, piscinas, ringues de boxe, artes marciais e similares, 

circuitos fechados permanentes de motas, automóveis e similares, velódromos 

fechados, hipódromos e pistas similares fechados, pavilhões polidesportivos, ginásios e 

academias, pistas de atletismo fechadas e estádios encontram-se encerrados. 

 

Por fim, de forma a limitar a aglomeração de pessoas com vista à prevenção da 

transmissão da doença COVID-19, é proibida a realização de celebrações e outros 

eventos, à exceção de cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias, e de 

eventos no âmbito da campanha eleitoral e da eleição do Presidente da República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O presente Artigo destina-se a ser distribuído entre Clientes e Colegas e a informação nele contida é prestada 

de forma geral e abstrata. A informação proporcionada e as opiniões expressas são de caráter geral, não 

substituindo o recurso a aconselhamento jurídico adequado para a resolução dos casos concretos. O conteúdo 

deste Artigo não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso 

deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto contacte-nos, enviando-nos um e-mail, para 

geral@nfs-advogados.com. 
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