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CIRCULAR Nº 17/2021 

DATA: 01-02-2021 

 

 

Assunto: COVID-19 - Serviços relevantes para efeitos de acolhimento, nos 

estabelecimentos de ensino, dos filhos ou outros dependentes a cargo dos 

respetivos profissionais (Portaria n.º 25-A/2021, de 29 de janeiro) 

 

Exmo.(a) Senhor(a) Provedor(a),  

 

A Portaria n.º 25-A/2021, de 29 de janeiro, em anexo, estabelece os serviços relevantes 

para efeitos de acolhimento, nos estabelecimentos de ensino, creches, creches familiares 

ou amas, dos filhos ou outros dependentes a cargo de trabalhador cuja mobilização para 

o serviço ou prontidão obste a que prestem assistência aos mesmos, nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 31.º-B do Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, na sua 

redação atual e na sequência da suspensão prevista no artigo 31.º-A do mesmo Decreto e 

no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto n.º 3-D/2021, de 29 de janeiro. 

 

Em vigor a partir do dia 30.01.2021, com efeitos reportados ao dia 22.01.2021, a presente 

portaria é relevante para as SCM enquanto empregadores e/ou na qualidade de entidades 

de acolhimento de filhos ou outros dependentes a cargo, dos profissionais que a mesma 

identifica cuja mobilização para o serviço ou prontidão obste a que prestem assistência 

aos mesmos na sequência da suspensão das atividades letivas e não letivas, bem como 

durante os períodos de interrupção letiva. 

 

Nos termos da portaria que ora se divulga, o acolhimento realiza-se sempre que o 

agregado familiar seja constituído apenas por profissionais ali identificados e todos 

tenham sido mobilizados para o serviço ou prontidão; ou quando o agregado familiar 

integre um dos profissionais ali referidos que tenha sido mobilizado para o serviço ou 

prontidão e, apenas este, possa prestar assistência. 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/153959843/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/155739190/details/normal?l=1
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Para o esclarecimento de quaisquer dúvidas sobre esta matéria poderá contactar o 

Gabinete de Assuntos Jurídicos (através do 218 110 540, opção 1, ou do email 

assuntos.juridicos@ump.pt). 

 

Na certeza da melhor atenção, subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente  

do Secretariado Nacional da UMP 

 

Manuel de Lemos 
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