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A pandemia não dá tréguas e o re-
curso ao teletrabalho volta a ser
uma opção para muitas empresas,
sobretudo com a Reglão a regis-
tar nos últimos dlas um aumento
substancial de casos de coüd-19.
Esta é, segundo Saüno Conela, di-
retor regional do Trabalho e daAção
Inspetiva, uma realidade dinâmi-
ca na Madeira, "que vem ganhan-
do cada vez mais expressão tan-
to no setor público como prtvado'i

fu aüüdades em regme de tele-
trabalho lá constam há muito tem-
po no Código de Trabalho, definin-
do-se como uma"prestação laboral
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Trabalhadores
podem pe,flir custos
de luz e internet?
ESTA é uma matéria que poucos sabem
e que, por isso, Íaramente o exigem. 0
consumo acÍ€scido de energia elétrica,
telecomunicações e despesas adicionais
de intemet, diretamente imputadas ao
exercício da atividade neste regime, podem
ser exigidas às empresas,'Ao nível da
apresentação de despesas que estarão
associadas ao teletrabalho, nomeadamente
no gasto de energia, as mesmas devem ser
apresentadas em proms documentais ou
fatuns de consumo", refere Savino Correia,
explicando que o objetivo é verificar qual foi
o acréscimo entre aquele que en o consumo
normal do trabalhador antes e depois da
situação em telenabalho. Note-se que caso
não exista nenhum contrato onde estão
previstas este tipo de mãtériaq pÍesume-se,
segundo a Direção Regional de Trabalho, que
esse enargo seja, poÍtanto, do empregador.

Empresa deve
disponibilizar
equipamentos?
CONFORIIE pode ler-se no Decreto-Lei n.a

S4-M2O2Ode 3 de novembro no artigo 5.e-
A, explica Savino Correia, "o empregadordeve
disponibilizar os equipamentos de trabalho e

de comunicação necess{rios à prestação de
tnbalho em regime de teletrabalho".
No entanto, o diretor regional alerta que este
é um dos pontos que deve constar no acordo
de contrato de teletnbalho, de forma a que

esta e outras questões estejam claras. Caso
não esteja, diz Savino Correia que "presume-
se que os instrumentos de tnbalho utilizados
pelo trabalhador pertencem ao empregador,
que deve asseguraÍ a Íespetiva instalação e
manutenção,
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Tetetra o ganhacada
o ovezmarseryt

realizada com subordinação furÍdt-
ca, habltualmente fora da empresa
e através do recurso a tecnologlas
de informação e comunlcação". No
entanto, em2O2O, o recurso a esta
forma de prestação de serviços so-
freu um aumento exponencial, fa-
zendo com riue se complemenftìssem
nov:rs regras alustadas à pandemta.

"O contexto pandémico favoreceu
o apareclmento de um mecanlsmo,
sobretudo nasltuação em que se for
compatÍvel com o exercÍcio da ati-
üdade da função em reglme de te-
letrabalho", refere Savlno Correia.

A direção regional do Traba-
lho entende que para melhor en-
tendimento, empregador e o
trabalhador devem deflnir os as-
petos fundamentais desse regime.

Em caso de acidente de
trabalho estou protegiclo?
A resposta é sim. Caso sofra um acidente em regime de
teletrabalho será abrangido pelo seguro de acidentes de
trabalho. Nesta situação, volta-se a relembrar o princípio da
igualdade, em que o trabalhador tem os mesmos direitos e
deveres que os demals,
"Um tÍabalhador que esteja em teletrabalho e que tenhà
um acidente detrabalho, dèsde que esteja formalmente
comprovado que foi um acidente ocorrido durante o exercício
da sua atlvldade, naturalmente que está de certa forma
protegido", refere Savlno Correla.

ffi",.iE o horário de trabalho?
0UTRA dúvida bastante frequente surge associada à carga horária em
regime de teletrabalho.
Nessa questão, Savino Correia remete-nos para o artigo,elBg do Código
de Tnbalho, que nos diz que "a pessoa que se encontra a trabalhar em
casa não trabalha mais do aquilo que devg quer em teÍmos semanais
quer diários", refere.

aos períodos de descanso", aponta.
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Produtividade aumenta
em teletrabalho?
NÃ0 há uma resposta concreta para esta questão. No
entanto, em estudos recentes citados pelo'Dinheiro Vivo',
cerca de 44 por cento dos portugueses consldera que a
sua produtividade aumentou em registo de teletrabalho.
Porém, é inevitável que manter a concentração e fazer
uma boa gestão do tempo num contexto de teletrabalho
exige muito mais do trabalhador.
"0 que se pretende com o teletrabalho é que ele possa
ser exercido e que o resultado apresentado seja igual
na Íorma quantitativa e qualitativa", aponta o diretor
regional do ïrabalho, lembrando que para tal devem ser
asseguradas todas as condições para que o trabalhador
possa operacionalizar o seu trabalho.

Direito ao subsÍdio de alimentação?
UHA das questões gue surgem com mais frequência é a se um trabalhador em regime
de teletrabalho tem ou não direito ao subsídio de alimentação. E, de facto, nestas
circunstâncias, a pessoa,em funções laborais ao qual antes era pago o referido subsídio
tem direito a contlnuar a recebê-lo.
"0 subsídio de alimentação está dependente da prestação efetiva do trabalho. Assim,
o trabalhador estando na empÌesa ou fora dela, desde que esteja a efetuar funÇões
e a cumprir os seus objetivos e horários, tem, naturalmente, direito ao subsídio de
alimentação", elucida Savino Correia.
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A este respeito, deve, no entanto, a entidade empregadora ter em atenção ô
aofactode otrabalhadorestara exeÍcerassuasfunções num ambiente i

diferente, conferindo alguma flexibilidade de horário e distribuição de d-_
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regime tem também os seus horários diárlos e há que atender, sobretudo, r
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