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Contemplado no Código de Tlaba-
lho desde 2009 (artigo ló5.o e se-
guintes), o teletrabalho conheceu
outra dinâmica co'm pandemia da
Coüd-19. Se até Março deste ano só
em situações muito específicas é
que as empresas e os trabalhadores
equacionavam esse regime de tra-
balhq o certo é que agora, tanto
uns, como outros, acabaram desco-
brindo, 'à pressa', as vantagens de
rabalhar a partir de casa, mas tam-
bém as falhas que a legislação exis-
tente permite colocar em prática

Quem fornece o equipamento iú-
formático? Quem suporta dos crrs-
tos com fnternèt e com a electrici-
dade? Há direito a subsídio de ali-
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mentação? Estas são questões que
se têm colocado muito nos últinios
dias, sobretudo porEabalhadores e
por empresas que pretendem man-
terparte outodos os seus trabalha-
dores a exercer as suas funções a
partir de casa

Embora não seja propriamente
uma novidade, o certo é que só ago-
ra patrões e funcionrírios, bem
como alguns sindicatos e partidos
políticos se debruçaram sobre estes
assuntos e deram de caras com al-
gumas dúvidas e outras tantas zo-
nas cinzentas que a lei parece não
esclarecer. E se quanto ao período
de Estado de Emergência jã houve
uma tomada de posição por parte

I O teleeabalho é um rçgime espe-
cifico que compr,eende a prestação
Iaboral realizada com srbordinÃção
jwídicatipicamente realizadafoia
da empresa e com necurìso aos
meios tecnológicrs necentes de in-
formaçãoecumunica$o

I Não estamos perante um rçgime
de trabalho novo, embora tenha ga-
nho maior relevo no decrurso da
pandemia causada pela Coüd-19. Na
realidade, esta forma de pnesa@o
de usbalho tem acolhirnento nó Co-
digo de ïFabalho desde 2ü)9, artigo
lóSoeseguintes.

I Há juristas çre fr lam em lacrxras

do Governo nacional, desde o dia I
de Julhq com a aptcação do que
está definido no Códigd do TraËa-
lhq parece que ganha força de lei a
intbrpretação que for mais conve-
niente às partes.

Para esclarecer estas e outras
questões relacionadas com esta te-
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do Codigo de Ttabalho quanto a
esta Ínatéria, s€ndo necessrário da-
rificarrnáriosaspectos. Euãlposi-
ção tê1n tomando alguns partidos
políticus.

lAinda na semana passada a líder
da bancada do PAN na Assembleia
da República, Inês Sousa ReaL vol-
tou atrazer para o debate o teletra-
balho Defendendo esta modalidade
de trabatho à dístancia a deputada
referia que'b caminho dever.â ser o
da regulamentaÉo, que se traduza
num cudigo de boas púticas,,, dei-
xando um desúo:',o desafio que fa-
zemos é o de que jrmtos crnsigamos
eÍrcutraf um oons€Ílgo para r€gu-

máticq o PúnfO ouviu Savino
Correi4 director regional do Tïa-
lrlho e da Acção Inspectiva
CDRTAD. O governante assume
que é dificil apontaÌ quantas pes-
soas estiverarn em teletrabalho en-
tre Março e Maio últimoq ainda as-
sim, reconhece que o certo é que a
sua aplicáção foi massiva e ésca-
po,u, em alguns casos, à dita lei ge-
ral, com regimes de orcepçãq qúe,
no caso da Madeir4 estavam plas-
mados nas Resoluções do Consìlho
de Governo Regiónal da Madeira
no lL7/2O2O,de tó de Marçq e, par-
ticularmente, na Resolirção- no
l2l / 2O2O, de L9 de Março.

Em todo o caso, salieirta que, em

situações tidas por normais, .,as

matérias jurídicas de enquadra-
mento laboral têm uma dimensão
nacional que lhe advém do âmbito
do próprio Código de Tbabalho e da
sua proveniência orgânica e natu-
reza legislativa, pelo que todo este
regime do'teletrabalho, segue en-
quadramento nacional".

Não há lêgblaç:o cceccmca
Na verdade, "novas regras não
existem propriamente,,, lembr4
pelo que "deve imperar nesta rela-
ção laboral e, consequentemente,
ser o suporte ao acordo ente o tra-
balhador e o empregador hês or-
dens de valor: primeiro, a confian-
ça gue deve existir paÌa que o tra-
balho se realize foia da empres4
segundo, a relação de empatia que
se deve contrnuar a manter com o
trabalhador e com isto um contac-
to regular entre ambos, evitando-
se a despersonalização ou o desli-
gamento à empres4 terceiro, a re-
lação laboral deve continuar-se a
manter como subordinada e com
i$o integrando todos os aspectos
idênticos aqueles que correspon-
dem ao trabalho dito ,tradicional,,
mas evoluindo cadavez mais para
uma prestação virtual onde a cul-
tura organizacional da empresa
deve acompanhar esta mudança
de paradigma privilegiando 
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cumprimento de objectivos emlu-
gar de uma métrica quantitativa de
resultados", sustenta o director re-
gional doTrabalho.
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Iamentar e incentivar o teletrabalho
em Fortugal,,, dizia, defendendo
çre o modelo deve sermisto entre o
rçgime à distância e o presencial

I Outros partidos, sobretudo da es-
gerda falam ern'hbwos" (Jose
Soeiro, BE), cortes e í.smarterEloi-
tation e oçloração à drico-esper-
to" (Ana Mesquitq PCP), ou na pos-
sibilidade de'hetrocesso, çre deve
ser evitada (Cristina Moreira ps)
derrendo estas questões sef,eÍnlerrà-
das à concertação social (tina I"o-
pes, PSD). Ainda assinr, lui quem
defenda avançar já para a reguta-
menta$o do teletrabalho (JoãoAl-
meida,CDS).

ü,üW,H,WüüM,W&*8ct,
wvwewwüwür*effi

tiwühituúilüw#6ddftwufu,lN.

MTW.W'

DlÁRlO DE NOTÍCIAS Segunda-feira, 27 de Julho de 2020

PUB



DlÁRlO DE NoTíCIAS Segun da-Íeua,27 de Julho de 2020

Tnbalhador pode optar
Conforme lembra Savino Correia o
Código do Trabalho "estabelece
para esta modalidade de trabalho
uma opção voluntária do emprega-
dor e do trabalhador assente na
realização de contrato escrito. A
esta opção, opóem-se apenas duas
situações, em que o trabalhador
pode impor a realização de'teletra-
balho': casos dos trabalhadores ü-
timas de violência doméstica ou
comfilhos menores de 3 anos aseu
cargo". A estas situações juntam-se
as previstas na Resolução do Con-
selho de Ministros no 5l-A/2o2o,
nomeadamente os casos certifica-
dos dos trabalhadores imunodepri-
midos e doentes crónicos, assim
como trabalhadores deficientes
comgrau de incapacidade igual ou
superiora60%.

Or4 com base na regulamenta-
ção existente, o governante enten-
de que os trabalhadores não podem
sair prejudicados da implementa-
ção deste regime de trabalhq já que
"o trabalhador em 'teletrabalho'
tem os mesmo direitos e deveres
dos demais trabalhadores", susten-
tando essa afirmação no artigo 1ó9o
do Código do Trabalho que "tra-
duz o principio da lgualdade", eÍr-
tendendo que aqui se inclui "tudo
aquilo que se encontra associado a
promoções, formaçãq segurança e
saúde no trabalhq etc.".

Subsídio de refeição deÍendldo
Porque muito se tem falado da

perda de direitos quando o traba-
lhador está em teletrabalho, pro-
curárnos esclarecer se quando im-
plementado este regime está sal-
vaguardado o direito, por exem-
plo, ao subsídio de alimentação, já
que vários juristas especialistas
em questões laborais têm mostra-
do algumareticência, jáque o Có-
digo do Trabalho não será sufi-

MESMO PREVISTONO
cÓolc,o DoTRABLHq
OTETEIRABAITIO

cientemente esclarecedor.' MâS, Saüno Correia entende
que'lnão pode haver discrimina-
ção na prestação deste trabalho".
Além disso, assegura que "o con-
junto de direitos que não podem
ser prejudicados abrange os su-
plementos, que o trabalhador te-
nha direito e mesmo o subsídio de
refeiçãq aspecto que suscitou al-
gumas dúvidas".
. Sobre o subsídio de refeição em
particular, o governante refere que
"este subsidio deve considerar-se
como abrangido e deve manter-se,
caso o trabalhador beneficie deste
no trabalho dito'tradicional'. Isto é,
não será por força de qrercer as
suas funções fora da empresa, que
não terá direito a subsídio de pefei-

çãqaté porque continua a ter de
aÍisegurar o cumpripento do horá-
riq assim comq a garantir urna
efrctiva prestação do seu trabalho".

A situação aqui equacionadarliz
respeito a um trabalhador que te-
nha um contrato de trabalho nor-
mal e que passe à modalidade de
teletrabalho. Nos casos em que este
último regime está já no contrato
de base, todos estes aspectos de-
vem estaÍ bem estipulados no do-
cumento que regula a relação entre
'as païtes. Ainda assim, uma vez
mais, a lei laboral ügente poderá
dar azo a interpretações várias,
como entendem alguns juristas.

Quanto aos seguros, o mesmo
deve ser assegurado pela entidade
patronal, independentemente do

regime de trabalho adoptado. 'b
Código de Ttabalho menciona
mesmo que as matérias de segu-
rança e saúde no trabalho não po-
dem ser descuradas e serão assegu-
radas pelo empregador. Isto abran-
ge, portanto, a reparação de danos
ernergentes consequência de aci-
dente detrúalho ou doençaprofis-
sional. A propósito posso até refe-
rir, que muitorecentemente foram
os nossos serviços auscultados para
apoio jurídico em consequência de
acidente de trabalho de um traba-
lhador em'teletrabalho"', aponta o
governante.

Gontratoderrcserclaro
Desde que haja acordo com o tra-
balhador, o teletrabalho pode ser
aplicado em qualquer altura, não
havendo uma limitação temporal
para o mesmq tanto que pode ser
estabelecido logo à partida, no
momento da contratação, ou en-
tão já a meio da relação laboral
existente, como foi o caso desen-
cadeado pela Coüd-19, embora
com irarticularidades muito pró-
prias. Ainda assim, havendo já
esta relação, o acordo para tele-
trabalho tem de ser estabelecido
comummáximo de três anos, po-
dendo ser prorrogado.

No acordo detrabalho devem fi-
car claros, entre outros aspectos,
os horários de trabalhq que equi-
pamentos ou instrumentos de tra-
balho são fornecidos, quem paga a
Internet e a electricidade, por
exemplo.

O director regional do Trabalhq
refere que esse documento, além
de toda a componente formal habi-
tual, ..deve conter uma indicação
da actiúdade contratada com
menção expressado regime de'te-
letrabalho'; respetiva retribuição
do trabalhador e indicação do pe-
ríodo normal de trabalho. Deve
ainda, emnossover, emvirtude da
especificidade inerente a esta mo-
dalidade, serem identificados os
instrumentos de trabalho fuor
enemplo computador portáti[), sua
propriedade, identificação do res-
ponsável pela instalação e manu-
tençãq bem como as despesas ine-
rentes ao consumo e utilização
(caso por exemplo da Internet); as-
.sim comq a identificação do de-
partamento da empresa a que fica
adstrito o trabalhador e a forma
como este é contactado (e contac-
ta) para desempenho do seu'tele-
trabalho"'.

Refira-se que, até ao momento, a
DRIAI não recebeu qualquer quei-
xa sobre o regime de teletrabalho.
'Mesmo no âmbito da nossa actiü-
dade inspectivanão nos chegou ao
conhecimento qualquer reclama-
ção", adianta Savino Correia, ao
mesmo tempo que destaca o facto
de haver outras matérias que re-
quererem alguma atençãq nomea-
damente "as resultantes do êxercí-
cio dos Direitos Colectivos e do po-
der de negociação dos'teletraba-
lhadores'no contexto das estrutu-
ras de representação colectiva".
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O teletrabalho foi uma realidade no pico da pandemia. Agora
dúüda^s têm surgido sobre este regime de trabalho, embora
o mesm o jáLesteja inclúdo no Código do Thabalho
desde 2009. Há, conhrdo, quem aponte falhas

CARECE DE
TEGAL

Savlno Gorrela acredlta que o teletrabalho será malg comum no futuro.


