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NOVAS REGRAS EM VIGOR NO ÂMBITO DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID 19 

(Resolução do Conselho de Ministros nº 135-A/2021, de 29 de Setembro; Decreto-Lei nº 78-
A/2021, de 29 de Setembro) 

 

A Resolução de Conselho de Ministros nº 135-A/2021 declara a situação de alerta em todo o 
território nacional a partir do dia 1 de Outubro e até às 23:59 h do dia 31 de Outubro de 2021. 

Esta RCM, tendo em conta a percentagem da população já completamente vacinada, procede ao 
levantamento de um conjunto de medidas excepcionais e temporárias que têm estado em vigor 
no âmbito da pandemia da doença COVID 19. 

Em simultâneo, é também publicado o Decreto-Lei nº 78-A/2021, de 29 de Setembro, que também 
vem alterar e revogar várias medidas tomadas no âmbito da pandemia. 

Tendo em conta estes dois diplomas passam a vigorar as seguintes regras: 

 O teletrabalho deixa de ser recomendado em todo o território nacional, sem prejuízo 
da adopção do regime nos termos gerais do Código do Trabalho  

 

 O teletrabalho permanece obrigatório, independentemente do vínculo laboral, nas 
situações seguintes: trabalhadores que mediante certificação médica tiverem uma 
condição de imunodepressão carecendo de uma dose adicional de vacina contra a 
COVID 19; trabalhadores com deficiência com grau de incapacidade igual ou superior 
a 60%; trabalhadores com filho ou outro dependente a cargo, independentemente da 
idade, com deficiência ou doença crónica, que, de acordo com as orientações da 
Direcção Geral de Saúde, seja considerado doente de risco e esteja impossibilitado 
de frequentar actividades lectivas ou formativas presenciais 

 

 Os trabalhadores com condições de imunodepressão que careçam de uma dose 
adicional de vacina contra a COVID 19 nos termos das normas da Direcção Geral de 
Saúde e que não possam desempenhar a sua actividade em regime de teletrabalho 
ou outra forma de prestação da actividade, podem faltar justificadamente ao trabalho, 
mediante apresentação de declaração médica que ateste a condição de saúde que 
justifica a necessidade de especial protecção 

 

 Mantêm-se em vigor as regras relativas ao desfasamento de horários (constantes do 
Decreto-Lei nº 79-A/2020, de 1 de Outubro, na sua redacção actual) 

 

 Continua a ser possível, nos mesmos termos, a medição da temperatura corporal para 
acesso aos locais de trabalho e outros espaços 
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 É alterado o regime da realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2, deixando 
de estar prevista a possibilidade de testagem dos trabalhadores que prestam 
actividade em locais de trabalho com mais de 150 trabalhadores, dos trabalhadores 
de serviços públicos e dos trabalhadores afectos a explorações agrícolas e do sector 
da construção, mantendo-se apenas a obrigatoriedade de testagem para 
trabalhadores, utentes e visitantes de estabelecimentos de prestação de cuidados de 
saúde, estabelecimentos de educação, ensino e formação profissional, de estruturas 
residenciais para pessoas idosas e em geral estabelecimentos de acolhimento de 
pessoas em situação vulnerável, bem como estabelecimentos prisionais 

 
 O uso de máscara deixa de ser obrigatório nos locais de trabalho em geral, sem 

prejuízo de o empregador poder implementar medidas técnicas e organizacionais para 
garantia da protecção dos trabalhadores, nomeadamente a utilização de 
equipamentos de protecção individual adequado, incluindo máscaras ou viseiras; 
contudo, o uso de máscara é obrigatório para certos trabalhadores, nomeadamente 
trabalhadores dos  bares, discotecas, restaurantes e similares, bem como dos 
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços em que ocorra 
necessariamente contacto com os clientes 

 
 O uso de máscara é ainda obrigatório para acesso ao interior de: 
 

a) Espaços e estabelecimentos comerciais, incluindo centros comerciais, com 
área superior a 400m2 

b) Lojas do Cidadão 
c) Estabelecimentos de educação, de ensino e creches, salvo nos espaços de 

recreio ao ar livre 
d) Salas de espectáculos, cinemas, salas de congressos, recintos de eventos de 

natureza corporativa, recintos improvisados para eventos culturais e outros 
e) Recintos para eventos ou celebrações desportivas 
f) Estabelecimentos e serviços de saúde 
g)  Estruturas residenciais ou de acolhimento ou serviços de apoio domiciliário 

para pessoas idosas, pessoas com deficiência e outras pessoas vulneráveis, 
bem como unidades de cuidados continuados 

h) Na utilização de transportes colectivos de passageiros, incluindo o transporte 
aéreo, bem como táxis e TVDE 

 
 O regime do subsídio de doença em caso de doença COVID 19 mantém-se em vigor 

até dia 31 de Dezembro de 2021 
 

 São revogadas todas as restrições de horários e limites de lotação em 
estabelecimentos comerciais, incluindo restaurantes e similares, bem como na 
generalidade dos eventos e celebrações familiares, religiosos e corporativos, sem 
prejuízos dos eventos e celebrações desportivas e outros de diferente natureza 
deverem realizar-se de acordo com orientações específicas da Direcção Geral de 
Saúde 
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 Deixa de ser exigida a apresentação do Certificado Digital COVID 19 para acesso a 
restaurantes e similares, estabelecimentos turísticos, alojamentos locais, termas, 
casinos e ginásios e academias  

 
 Os bares e discotecas podem funcionar normalmente, independentemente do dia da 

semana ou do horário, mediante a apresentação pelos clientes de Certificado Digital 
COVID 19 

 
 Continua a ser recomendado o respeito por regras gerais de higienização e ventilação 

dos espaços, bem como de higienização das mãos, etiqueta respiratória e 
distanciamento físico. 

 
 

 

29 de Setembro de 2021    

    

 

 

 

 

 

 

 


