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No contexto da atual situação epidemiológica do País e considerando que, através do Decreto n.º        

3-C/2021, de 22 de janeiro, foram suspensas as atividades educativas e letivas em estabelecimentos 

escolares e as atividades de apoio à primeira infância e de apoio social a pessoas dependentes, a partir 

de 22 de janeiro e pelo menos até dia 5 de fevereiro, foi publicado o Decreto-Lei n.º 8-B/2021, de 22 de 

janeiro, que estabelece um conjunto de  medidas de apoio no âmbito da suspensão das atividades 

letivas e não letivas presenciais. 

 Consideram-se faltas justificadas as motivadas por assistência inadiável a filho ou outro 
dependente a cargo menor de 12 anos, ou, independentemente da idade, com deficiência ou 
doença crónica, decorrentes da suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais em 

estabelecimento escolar ou equipamento social de apoio à primeira infância ou deficiência 

determinada por via legislativa ou administrativa de fonte governamental. 

 Estas faltas dadas pelos trabalhadores não determinam a perda de quaisquer direitos, salvo 

quanto à retribuição. 

 O trabalhador deve comunicar a ausência ao empregador, acompanhada da indicação do motivo 
justificativo, com a antecedência mínima de cinco dias ou, não sendo possível tal antecedência, 
logo que possível.  

 Estas faltas não contam para os limites anuais de faltas para assistência a filhos, a netos ou a 
membro do agregado familiar.  

Os trabalhadores que tenham de faltar ao trabalho para prestar assistência inadiável a filho ou 

dependente a cargo, menor de 12 anos ou com deficiência/doença crónica, sem limite de idade, têm 

direito a receber o apoio excecional à família para acompanhamento e assistência a filhos menores, 
com as necessária adaptações, previsto nos artigos 23.º a 25.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 
março, na sua redação atual, (para saber mais pode consultar aqui: https://pintoribeiro.pt/laboral-e-
seguranca-social-novas-medidas-excecionais-e-temporarias/).  
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 Trabalhadores por conta de outrem; 

 Trabalhadores independentes; 

 Trabalhadores do serviço doméstico.  

 Quando a prestação do trabalho for possível em regime de teletrabalho; 

 Caso um dos progenitores se encontre em teletrabalho. 

: Fora dos períodos de interrupção letiva.  

 Exceção: É permitido o acesso ao apoio durante a suspensão letiva a decorrer entre os  

dias 22 de janeiro até dia 5 de fevereiro.  

 Têm direito a receber um apoio correspondente a 2/3 da sua remuneração base, com um 
limite mínimo de € 665,00 e um limite máximo de € 1.995,00.   

 O apoio é pago na totalidade pela entidade empregadora, sendo assegurado 
em parte iguais entre a mesma e a Segurança Social.  

 Para trabalhadores por conta de outrem considera-se a remuneração base declarada em 
dezembro de 2020; 

 Para os trabalhadores independentes considera-se a base de incidência contributiva mensal 
referente ao quarto trimestre de 2020; 

 Para trabalhadores do serviço doméstico considera-se a remuneração registada no mês de 
dezembro de 2020. 

 Para ter acesso a este apoio deve preencher a declaração Modelo GF88-DGSS, disponível no 
site da Segurança Social (veja aqui: http://www.seg-
social.pt/documents/10152/16837837/GF_88.doc/da6eadda-adf0-4a05-86d7-b3ba2dc46c95)  
e remetê-la à entidade empregadora. 

 Esta declaração serve também para justificar as faltas ao trabalho.  
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 Só existe lugar ao pagamento de um apoio, independentemente do número de filhos ou 

dependentes a seu cargo e não sendo permitido que os dois progenitores recebam este apoio 

em simultâneo; 

 Este apoio não é cumulável com outros apoios excecionais ou extraordinários criados para 

resposta à pandemia da doença COVID-19. 

O presente decreto-lei produz efeitos a 22 de janeiro de 2021. 

 

Lisboa, 28 de janeiro de 2021 
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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. 


