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CIRCULAR Nº 20/2021 

DATA: 04-02-2021 

 

Assunto: COVID-19 - Trabalhadores de serviços essenciais 

 

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

 

Reportando-nos ao assunto acima referido, oferece-nos informar V. Exa. do seguinte: 

 

1 - Entre outros, são trabalhadores de serviços essenciais os que exercem a sua atividade 

profissional em instituições, equipamentos sociais ou de entidades que desenvolvam 

respostas de carácter residencial de apoio social e de saúde às pessoas idosas, às pessoas 

com deficiência, às crianças e jovens em perigo e às vítimas de violência doméstica. 

 

Os trabalhadores de serviços essenciais abrangem aqueles que desempenham funções nos 

estabelecimentos anteriormente referidos a título habitual ou temporário, nos termos dos 

mecanismos legalmente previstos (desempenho de funções afins ou funcionalmente 

ligadas, em mobilidade funcional e/ou transferência de local de trabalho). 

 

A mobilização para o serviço presencial pelas SCM, na qualidade de empregador, impede 

que os trabalhadores de serviços essenciais acionem a medida de apoio excecional à 

família durante a suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais ou enquanto 

as mesmas se mantenham em regime não presencial. 

 

Pelo contrário, características muito específicas dos filhos/dependentes a cargo dos 

trabalhadores e do respetivo agregado familiar, bem como a inexistência de estruturas de 

acolhimento/apoio adequadas, a apreciar casuisticamente pela SCM, podem justificar a 

não mobilização para serviço presencial e permitir o acesso ao apoio excecional à família. 
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2 - Para efeito de acolhimento dos filhos/dependentes a cargo de trabalhador de serviço 

essencial cuja mobilização para o serviço/prontidão obste a que lhes prestem assistência, 

é identificado em cada agrupamento de escolas um estabelecimento de ensino e, em cada 

concelho, creches, creches familiares ou amas.  

 

As instituições da área da deficiência, com resposta de Centro de Atividades 

Ocupacionais, sem prejuízo da suspensão das atividades dos mesmos, devem, do mesmo 

modo, garantir apoio aos responsáveis pelos seus utentes que sejam trabalhadores de 

serviços considerados essenciais. 

 

Aquele acolhimento aplica-se sempre que o agregado familiar seja constituído apenas por 

profissionais referidos na Portaria n.º 25-A/2021, de 29/01, e todos tenham sido 

mobilizados para o serviço ou prontidão, ou integre um desses profissionais que tenha 

sido mobilizado para o serviço ou prontidão e, apenas esse, possa prestar assistência. 

 

3 - Em face do exposto, as SCM devem informar os respetivos trabalhadores de serviços 

essenciais mobilizados para o serviço que lhes apresentem o Mod. GF 88 – DGSS que, 

por não se encontrarem preenchidos os respetivos pressupostos: 

a) Não têm direito ao apoio excecional à família; 

b) A Instituição não submeterá o requerimento junto da Segurança Social; 

c) Desde que preenchidos os respetivos requisitos, poderão/deverão diligenciar no 

sentido do acolhimento do(s) filho(s)/dependente(s) a cargo na estrutura de 

acolhimento adequada; 

d) A não apresentação ao serviço será considerada falta injustificada com perda de 

retribuição correspondente ao período da ausência, sendo ainda passível de 

procedimento disciplinar.  
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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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