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3. Teletrabalho e organização de trabalho

Regras Especiais – Aplicáveis apenas aos concelhos referidos no Anexo I aqui junto

➢ É obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo laboral e do número de

trabalhadores, pelas empresas com estabelecimentos nas áreas territoriais em que a situação epidemiológica o

justifique, definidas pelo Governo mediante resolução do Conselho de Ministros (atualmente os concelhos

indicados no Anexo I aqui junto). Este regime é, ainda, aplicável aos trabalhadores que aí residem ou trabalhem.

A violação desta regra constitui contraordenação grave.

➢ A referida obrigatoriedade aplica-se sempre que as funções em causa o permitam e o trabalhador disponha de

condições para as exercer, sem necessidade de acordo escrito entre o empregador e o trabalhador. O

trabalhador que não disponha de condições para exercer as funções em regime de teletrabalho, nomeadamente

condições técnicas ou habitacionais adequadas, deve informar o empregador, por escrito, dos motivos do seu

impedimento.

➢ Excecionalmente, quando entenda não estarem reunidas as condições acima previstas, o empregador deve

comunicar, fundamentadamente e por escrito, ao trabalhador a sua decisão, competindo-lhe demonstrar que as

funções em causa não são compatíveis com o regime do teletrabalho ou a falta de condições técnicas adequadas

para a sua implementação. A violação desta regra constitui uma contraordenação grave.

➢ O trabalhador pode, nos três dias úteis posteriores à comunicação do empregador, solicitar à Autoridade para as

Condições do Trabalho a verificação dos requisitos previstos acima e dos factos invocados pelo empregador.

➢ A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) aprecia a matéria sujeita a verificação e decide no prazo de

cinco dias úteis, tendo em conta, nomeadamente, a atividade para que o trabalhador foi contratado e o exercício

anterior da atividade em regime de teletrabalho ou através de outros meios de prestação de trabalho à distância.

O incumprimento pelo empregador da decisão da ACT constitui contraordenação grave.

➢ O empregador deve disponibilizar os equipamentos de trabalho e de comunicação necessários à prestação de

trabalho em regime de teletrabalho. Quando tal disponibilização não seja possível e o trabalhador assim o

consinta, o teletrabalho, pode ser realizado através dos meios que o trabalhador detenha, competindo ao

empregador a devida programação e adaptação às necessidades inerentes à prestação do teletrabalho.

➢ O trabalhador em regime de teletrabalho tem os mesmos direitos e deveres dos demais trabalhadores, sem

redução de retribuição, nos termos previstos no Código do Trabalho ou em Instrumento de regulamentação

coletiva aplicável, nomeadamente no que se refere a limites do período normal de trabalho e outras condições de

trabalho, segurança e saúde no trabalho e reparação de danos emergentes de acidente de trabalho ou doença

profissional, mantendo ainda o direito a receber o subsídio de refeição que já lhe fosse devido.

➢ O disposto no presente artigo não é aplicável aos trabalhadores de serviços essenciais abrangidos pelo artigo

10.º do Decreto -Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, bem como aos integrados nos

estabelecimentos a que alude o n.º 3 do artigo 2.º, relativamente aos quais o teletrabalho não é obrigatório

(designadamente, não se aplica aos trabalhadores integrados nos estabelecimentos de educação pré–escolar

das instituições do setor social e solidário que integram a rede nacional da educação pré –escolar e nas ofertas

educativas e formativas, letivas e não letivas, dos ensinos básico e secundário, ministradas em estabelecimentos

de ensino particular e cooperativo de nível não superior, incluindo escolas profissionais privadas).

➢ A empresa utilizadora ou beneficiária final dos serviços prestados é responsável por assegurar o cumprimento do

acima exposto, com as necessárias adaptações, aos trabalhadores temporários e prestadores de serviços que

estejam a prestar atividade para essas entidades. A violação desta regra constitui contraordenação muito grave.

Sem prejuízo do acima disposto a propósito do teletrabalho, o regime excecional e transitório de reorganização do

trabalho (constante do DL n.º 79-A/2020) é aplicável às empresas com locais de trabalho com 50 ou mais

trabalhadores, nas áreas territoriais em que a situação epidemiológica o justifique, definidas pelo Governo mediante

resolução do Conselho de Ministros (atualmente nos concelhos indicados no Anexo I aqui junto).

Regras Gerais

➢ O empregador deve proporcionar ao trabalhador condições de segurança e saúde adequadas à prevenção de riscos

de contágio decorrentes da pandemia da doença COVID19, podendo, nomeadamente, adotar o regime de

teletrabalho, nos termos previstos no Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua

redação atual.
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Regras Gerais (continuação)

➢ Sem prejuízo da possibilidade de adoção do regime de teletrabalho nos termos gerais previstos no Código do

Trabalho, este regime é obrigatório quando requerido pelo trabalhador, independentemente do vínculo laboral e

sempre que as funções em causa o permitam, nas seguintes situações:

a) O trabalhador, mediante certificação médica, se encontrar abrangido pelo regime excecional de proteção de

imunodeprimidos e doentes crónicos, nos termos do artigo 25.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de

março, na sua redação atual;

b) O trabalhador com deficiência, com grau de incapacidade igual ou superior a 60 %;

c) O trabalhador com filho ou outro dependente a cargo que seja menor de 12 anos, ou, independentemente da

idade, com deficiência ou doença crónica, que, de acordo com as orientações da autoridade de saúde, seja

considerado doente de risco e que se encontre impossibilitado de assistir às atividades letivas e formativas

presenciais em contexto de grupo ou turma, nos termos do Despacho n.º 8553-A/2020, publicado no Diário

da República, 2.ª série, n.º 173, de 4 de setembro de 2020.

➢ O regime de teletrabalho é ainda obrigatório, independentemente do vínculo laboral e sempre que as funções em

causa o permitam, quando os espaços físicos e a organização do trabalho não permitam o cumprimento das

orientações da DGS e da Autoridade para as Condições do Trabalho sobre a matéria, na estrita medida do

necessário.

➢ Nas situações em que não seja adotado o regime de teletrabalho nos termos previstos no Código do Trabalho, podem

ser implementadas, dentro dos limites máximos do período normal de trabalho e com respeito pelo direito ao

descanso diário e semanal previstos na lei ou em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho aplicável,

medidas de prevenção e mitigação dos riscos decorrentes da pandemia da doença COVID19, nomeadamente a

adoção de escalas de rotatividade de trabalhadores entre o regime de teletrabalho e o trabalho prestado no local de

trabalho habitual, diárias ou semanais, de horários diferenciados de entrada e saída ou de horários diferenciados de

pausas e de refeições.

➢ Para efeitos do disposto no ponto anterior, o empregador pode alterar a organização do tempo de trabalho ao abrigo

do respetivo poder de direção.

➢ Para efeitos do disposto no ponto anterior, deve ser respeitado o procedimento previsto na legislação aplicável.


