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Circular n.º 9/2021 FALTAS ao trabalho, por motivo da “suspensão das 
actividades lectivas”. 
Regulamentação, actualizada. 

 

Não é novidade, e uma das consequências da situação, excepcional da 

pandemia, “vírus da China”, que nos atormenta: o problema criado aos Pais (pai ou mãe) 

que, por razões várias, não têm quem lhes tome conta dos Filhos, pela “suspensão das 

actividades lectivas”, encerramento das escolas, etc., etc.. 

Já o 1.º diploma sobre a pandemia, Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 

Março, tinha um art.º 22, a solucionar a situação, sobre o título de: “Faltas ao trabalho”, --- 

com nova redacção com o Decreto-Lei n.º 12-A/2020, de 6 Abril.  

Não perdendo tempo com estas “águas passadas”, acontece que o 

Governo, no decurso do actual “estado de emergência”, --- Decreto Presidente da República 

n.º 6-B/2021, de 13 Janeiro ---, ordenou o encerramento das escolas (“suspensão das 

actividades lectivas”) por x dias, salvo erro até 9 Março. Muito provavelmente, e 

infelizmente, não será por esse período, tão só. De qualquer maneira,  

Encerradas as escolas, há muito “pai” (e “mãe”) que fica com… “o 

menino nos braços!” – Daí,  

Foi publicado o DECRETO-LEI N.º 8-B/2021, de 22 Janeiro, --- D.R. 

n.º 15, Supl., de 22 Janeiro, Fh. 29 (11) a 29 (14) cuja umas das finalidades foi (al. a), artigo 

1.º): 

“ a) - À criação de um regime excecional e temporário de faltas justificadas motivadas 

por assistência à família decorrentes de suspensões e interrupções letivas, no âmbito 

da pandemia da doença COVID-19”. – fim de citação.  

E, efectivamente, tem um art.º 2, cujo título é: “FALTAS DO 

TRABALHADOR”, que transcrevemos: 

“Artigo 2.º 

Faltas do trabalhador 

1 - Consideram-se justificadas, sem perda de direitos salvo quanto à retribuição, as faltas 

ao trabalho 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 de 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, 

quando ocorridas nas seguintes situações: 

a) Fora dos períodos de interrupção letiva fixados nos anexos II e IV ao Despacho n.º 

6906-B/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 128, de 3 de julho, ou 

definidos por cada escola ao abrigo da possibilidade inscrita no n.º 5 do artigo 4.º da 

Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho; 
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b) Nos períodos de interrupção letiva fixados nos anexos II e IV ao Despacho n.º 6906-

B/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 128, de 3 de julho, ou definidos 

por cada escola ao abrigo da possibilidade inscrita no n.º 5 do artigo 4.º da Portaria n.º 

181/2019, de 11 de junho. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o trabalhador comunica a ausência nos 

termos do artigo 253.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 

fevereiro, na sua redação atual. 

3 - As faltas previstas no presente artigo não contam para o limite anual previsto nos 

artigos 49.º, 50.º e 252.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 

fevereiro, na sua redação atual”. – fim da citação. 

Se permitem realçava, neste ARTIGO, o n.º 2: o Trabalhador não 

pode ficar em casa e nada comunicar à Empregadora, mesmo que esta situação já tenha 

acontecido antes (em 2020). Tem de dar cumprimento ao artigo 253, do Código Trabalho 

tendo em atenção: 

 o Dec.-Lei n.º 8-B/2021, produziu efeitos logo no dia em que foi publicado: 22 Janeiro. 

Logo,  

 os Trabalhadores não puderam avisar com 5 dias de antecedência, como impõe o n.º 

1, art.º 253, CT. Logo, só cumprem o n.º 2, do art.º 253, ou seja, devem comunicar a 

sua ausência, que vão ficar em casa, a tomar conta dos Filhos, “…logo que possível”. 

Ora, com os telemóveis, computadores, etc., poderão fazê-lo de imediato, para evitar 

mais problemas na Empresa.  

Quanto ao pagamento, da ausência, rege o ARTIGO 3.º, com o 

título: “Apoio excepcional à família”, que transcrevemos: 

“Artigo 3.º 

Apoio excecional à família 

1 - Nas situações referidas na alínea a) do n.º 1 do artigo anterior, o trabalhador por 

conta de outrem, o trabalhador independente e o trabalhador do regime de proteção 

social convergente têm direito, respetivamente, aos apoios excecionais à família 

previstos nos artigos 23.º a 25.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua 

redação atual, com as necessárias adaptações, sendo considerado para efeitos de cálculo: 

a) Para os trabalhadores por conta de outrem, a remuneração base declarada em 

dezembro de 2020; 

b) Para os trabalhadores do serviço doméstico, a remuneração registada no mês de 

dezembro de 2020; 

c) Para os trabalhadores independentes, a base de incidência contributiva mensualizada 

referente ao quarto trimestre de 2020. 

2 - Os referidos apoios não são cumuláveis com outros apoios excecionais ou 

extraordinários criados para resposta à pandemia da doença COVID-19”. – fim da citação 

Parece-nos, portanto, que a situação é clara e não implica dúvidas. 


