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   EDIÇÃO ESPECIAL  

     FAQ´S TELETRABALHO 

setembro de 2022 

 

Desde o dia 19 de fevereiro de 2022, o teletrabalho deixou 

de ser recomendado, podendo ser adotado por acordo escrito 

celebrado entre trabalhador e empregador, nos termos previstos nos artigos 165º e 

seguintes do Código do Trabalho. 

Para além disso, o empregador pode definir, através de Regulamento Interno, as 

atividades e as condições em que a adoção do teletrabalho na empresa poderão ser 

por ele aceites. Não obstante, existem ainda outros casos, e que variam consoante a 

empresa, em que os Instrumentos de Regulamentação Coletiva de Trabalho aplicáveis 

preveem normas / regras específicas quanto a esta matéria. 

 

 Noção de teletrabalho 

É a prestação de trabalho, mediante acordo escrito entre empregador e trabalhador, 

realizada a partir de casa ou outro local, com o recurso a tecnologias de informação e 

de comunicação, continuando o trabalhador a receber ordens e instruções de trabalho 

dadas pelo empregador. (artigos 165º e 166º n.º 2 do Cód. do Trabalho) 

 

 Elementos que devem constar do Acordo 

 

▪ O regime de permanência ou de alternância de períodos de trabalho à distância 

e de trabalho presencial; 

▪ A identificação, as assinaturas e o domicílio ou sede das partes; 

▪ O local em que o trabalhador realizará habitualmente o seu trabalho (local de 

trabalho);  

▪ O período normal do trabalho diário e semanal; 

▪ O horário de trabalho; 

▪ A atividade contratada e a categoria; 

▪ A retribuição, incluindo prestações complementares e acessórias; 



 
(editado desde 2009) 

 

Página | 2 de 11 

 

▪ A propriedade dos instrumentos de trabalho e a indicação do responsável pela 

respetiva instalação e manutenção; 

▪ A periodicidade e o modo de concretização dos contactos presenciais. 

O local de trabalho previsto no acordo de teletrabalho pode ser alterado pelo 

trabalhador desde que haja acordo escrito com o empregador, dependendo igualmente 

do previsto no respetivo Regulamento Interno. 

(artigo 166.º do Código do Trabalho) 

Alguns acordos remetem para os termos globais dos Regulamentos Internos, legislação 

ou IRCT’s, pelo que os trabalhadores deverão estar atentos no momento da respetiva 

outorga, por tal implicar alteração ao seu contrato de trabalho.  

 

 Proposta de Teletrabalho 

A iniciativa tanto pode ser do trabalhador como do empregador, sendo necessário 

acordo, exceto nas situações expressamente consignadas na Lei. 

Para além disso, o empregador pode ainda definir, por regulamento interno, as 

atividades e as condições em que a adoção do teletrabalho na empresa pode ser aceite. 

(artigo 166.º do Código do Trabalho) 

 

 O acordo de teletrabalho pode ser recusado? 

Sim pode, exceto em determinadas situações cfr. se indicará abaixo. 

Em caso de recusa, devem ser aplicadas as seguintes regras: 

▪ se a proposta partir do empregador, a recusa por parte do trabalhador não tem 

de ser justificada. Esta recusa não pode servir de motivo para o trabalhador ser 

despedido com justa causa nem ser penalizado disciplinarmente; 

 

▪ se a proposta partir do trabalhador, a recusa por parte do empregador tem de 

ser comunicada ao trabalhador, por escrito, com indicação do fundamento da 

recusa. 

(artigo 166.º n.ºs 6 e 7 do Código do Trabalho) 
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 Quais as situações em que o empregador não pode recusar o pedido de 

teletrabalho? 

Quando as funções que o trabalhador desempenha são compatíveis, no caso de: 

▪ ser vítima de violência doméstica e desde que se verifiquem as 

condições legalmente previstas; 

▪ ter filho até três anos (quando o menor ainda não completou esta 

idade), e a empresa disponha de recursos e meios para o efeito; 

▪ ter filho entre os três aos oito anos (quando o menor ainda não 

completou esta idade), tratando-se de empresa com mais de 9 

trabalhadores que disponha de recursos e meios para o efeito, numa das 

seguintes situações: 

o Ambos os progenitores reúnem condições para desempenhar a 

atividade em regime de teletrabalho, desde que este seja 

exercido por ambos em períodos sucessivos de igual duração num 

prazo de referência máxima de 12 meses; 

o Famílias monoparentais; 

o Situações em que apenas um dos progenitores, 

comprovadamente, reúne condições para o exercício da 

atividade em regime de teletrabalho. 

 

(artigo 166.º-A n.ºs 1 a 4 e 7 do Código do Trabalho) 

 

 Acordo de teletrabalho - Duração 

A duração do acordo pode ser determinada ou indeterminada. O acordo de duração 

determinada (ou com prazo fixado) não pode ultrapassar os seis meses e pode ser 

renovado automaticamente por igual período. (artigo 167.º do Código do Trabalho) 

Os Regulamentos Internos podem determinar outro tipo de duração geral para os 

acordos a celebrar no seio de cada empresa. 
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 Quem pode pôr fim ao acordo de teletrabalho quando o trabalhador já 

estava na empresa? 

Tanto o trabalhador como o empregador podem denunciar o acordo escrito durante os 

primeiros 30 dias a contar da sua execução. 

Em termos gerais, o acordo de duração determinada não pode ultrapassar os seis meses 

e pode ser renovado automaticamente por igual período até que o trabalhador ou o 

empregador comuniquem que não pretendem renovar o acordo, devendo fazê-lo, por 

escrito, até 15 dias antes do fim do prazo. 

No acordo de duração indeterminada tanto o trabalhador como o empregador podem 

pôr-lhe fim, mediante comunicação escrita. O acordo termina no 60.º dia após essa 

comunicação. 

Quando terminar o acordo, o trabalhador tem direito a retomar a prestação de trabalho 

nas condições anteriores, mantendo a sua categoria, antiguidade e demais direitos 

reconhecidos aos trabalhadores em regime presencial com funções e duração de 

trabalho iguais.  

(artigo 167.º n.ºs 4 e 5 do Código do Trabalho) 

 

 Um trabalhador com estatuto de cuidador informal não principal, tem 

direito a prestar a sua atividade em teletrabalho? 

Sim, desde que compatível com a atividade desempenhada e o empregador disponha 

de recursos e meios para o efeito. O pedido pode ser feito pelo período máximo de 

quatro anos seguidos ou interpolados, devendo o trabalhador comprovar esta situação 

perante o empregador.  

(artigo 166.º-A n.º 5 do Código do Trabalho e Lei n.º 100/2019, de 06 de setembro, 

referente ao Estatuto do Cuidador Informal).   

 

 O pedido de Teletrabalho de Trabalhador com Estatuto de Cuidador informal 

não principal pode ser recusado? 

Sim, quando a atividade a desempenhar seja incompatível com o regime de 

teletrabalho, quando o empregador não tenha meios e recursos para o efeito ou o 
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trabalhador não comprove a sua situação de cuidador informal. Pode ainda ser 

recusado com fundamento em exigências imperiosas do funcionamento da empresa. 

Em caso de recusa do empregador, no prazo de 20 dias após a receção do pedido, 

aquele comunica a sua decisão por escrito ao trabalhador. Na comunicação o 

empregador indica o fundamento da intenção de recusa, podendo o trabalhador 

apresentar uma apreciação, por escrito, no prazo de cinco dias a partir da receção da 

comunicação do empregador.  

Nos cinco dias seguintes ao fim do prazo para apreciação pelo trabalhador, o 

empregador envia o processo para apreciação para a CITE (Comissão para a Igualdade 

no Trabalho e no Emprego), entidade a quem compete analisar e apreciar o referido 

pedido e os motivos da recusa.  

(artigo 166.º-A n.º 6 e artigo 57.º n.ºs 3 a 10 do Código do Trabalho) 

 

 Pode haver prestação de trabalho em regime alternado de dias de trabalho 

à distância, intercalados com dias de trabalho presencial?  

Sim, desde que esteja previsto no acordo escrito de teletrabalho (por exemplo: dois 

dias presencial e os restantes em teletrabalho). Também conhecidos como regime 

“misto” ou “hibrido”. (artigo 166.º n.º 3 do Código do Trabalho) 

Este tem sido o Regime genericamente adotado por grande parte das empresas nos 

seus Regulamentos Internos e pela generalidade dos trabalhadores. Permite conciliar 

a vida profissional e pessoal / familiar, não deixando de ser necessária a celebração 

de um acordo ou aditamento ao contrato de trabalho. 

 

 O trabalhador é compensado por algumas despesas? 

Sim, compete ao empregador pagar: 

▪ todas as despesas adicionais que o trabalhador suporte como direta 

consequência da aquisição ou uso dos equipamentos e sistemas informáticos ou 

telemáticos necessários à realização do trabalho; 

▪ os acréscimos de custos de energia e da rede instalada no local de trabalho em 

condições de velocidade compatível com as necessidades de comunicação de 

serviço; 

▪ os custos de manutenção dos mesmos equipamentos e sistemas. 
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São despesas adicionais a aquisição de bens e ou serviços de que o trabalhador não 

dispunha antes do acordo de teletrabalho, assim como as determinadas por 

comparação com as despesas homólogas do trabalhador no mesmo mês do último ano 

anterior à aplicação desse acordo. 

Desde que o trabalhador comprove estas despesas, cabe ao empregador pagar 

imediatamente após a realização das mesmas.  (artigo 168.º n.ºs 2 a 4 do Código do 

Trabalho) 

Algumas empresas optaram por fixar um valor específico, igual para todos, quando as 

funções sejam exercidas neste regime ou em modelo híbrido (em IRCT; Regulamento 

Interno ou até contratualmente), embora a grande maioria (apesar das insistências 

sindicais em sentido diverso) ainda remeta para a Lei Geral. 

 

 Quais os direitos e deveres do trabalhador em regime de teletrabalho? 

O trabalhador tem os mesmos direitos e deveres dos demais trabalhadores da empresa 

com a mesma categoria ou funções idênticas, no que se refere a formação, promoção 

na carreira, limites da duração do trabalho, períodos de descanso, incluindo férias 

pagas, proteção da saúde e segurança no trabalho, reparação de acidentes de trabalho 

e doenças profissionais e acesso a informação das estruturas representativas dos 

trabalhadores. 

Tem ainda direito a: 

▪ Receber, no mínimo, a retribuição equivalente à que auferiria em regime 

presencial, com a mesma categoria e função idêntica; 

▪ Participar presencialmente em reuniões que se efetuem nas instalações da 

empresa mediante convocação das comissões sindicais e intersindicais ou da 

comissão de trabalhadores, nos termos da lei; 

▪ Integrar o número de trabalhadores da empresa para todos os efeitos relativos 

a estruturas de representação coletiva, podendo candidatar-se a essas 

estruturas. 

(artigo 169.º n.º 1 do Código do Trabalho) 
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 Como são organizadas as reuniões e demais tarefas no teletrabalho? 

As reuniões de trabalho à distância tal como as tarefas que, pela sua natureza, 

devem ser realizadas em tempos precisos e em articulação com outros 

trabalhadores, devem ter lugar dentro do horário de trabalho e ser agendadas 

preferencialmente com 24 horas de antecedência.  

(artigo 169.º-A n.º 1 do Código do Trabalho) 

 

 Como pode o empregador exercer os seus poderes de direção e controlo da 

prestação de trabalho?  

O empregador deve exercer os poderes de direção e controlo da prestação de trabalho, 

preferencialmente através dos equipamentos e sistemas de comunicação e informação 

afetos à atividade do trabalhador. Os procedimentos devem ser previamente 

conhecidos por este e compatíveis com o respeito pela sua privacidade. 

De qualquer modo, há que atender que o controlo da prestação de trabalho, por parte 

do empregador, deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da transparência.  

(artigos 169.º-A n.º 5 e 170.º n.º 5 do Código do Trabalho) 

 

 O trabalhador é obrigado a comparecer nas instalações da empresa quando 

pedido pelo empregador? 

Sim, tanto nas instalações da empresa como noutro local designado pelo empregador, 

para reuniões, ações de formação e outras situações que exijam presença física. 

Esta convocatória do empregador tem de ser feita com, pelo menos, 24 horas de 

antecedência. 

O empregador deve pagar os custos com estas deslocações quando, eventualmente, 

exceda o custo normal do transporte entre o domicílio do trabalhador e o local em que 

normalmente prestaria trabalho em regime presencial. 

(artigo 169.º-A n.ºs 2 e 3 do Código do Trabalho) 
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 Como é garantida a privacidade do trabalhador em regime de teletrabalho? 

O empregador deve: 

▪ respeitar a privacidade do trabalhador, o horário de trabalho e os tempos de 

descanso e de repouso da família; 

▪ proporcionar-lhe boas condições de trabalho, tanto do ponto de vista físico 

como psíquico. 

É proibida o captura e utilização de imagem, de som, de escrita, de histórico, ou o 

recurso a outros meios de controlo que possam afetar o direito à privacidade do 

trabalhador. (artigo 170.º n.ºs 1 e 5 do Código do Trabalho) 

 

 O empregador pode impor o controlo permanente através de imagem ou 

som? 

Não. É proibido ao empregador impor a conexão permanente, durante a jornada de 

trabalho, por meio de imagem ou som. 

(artigo 169.º-A n.º 5 do Código do Trabalho) 

 

 Quais os deveres especiais do empregador em regime de teletrabalho? 

Informar o trabalhador, quando necessário, acerca das características e do modo de 

utilização de todos os dispositivos, programas e sistemas adotados para acompanhar à 

distância a sua atividade; 

▪ Não contactar o trabalhador no período de descanso exceto nas situações de 

força maior; 

▪ Criar mecanismos para a redução do isolamento do trabalhador, promovendo, 

com a periodicidade estabelecida no acordo de teletrabalho, ou, em caso de 

omissão, com intervalos não superiores a dois meses, contactos presenciais do 

mesmo com as chefias e demais trabalhadores; 

▪ Garantir ou pagar as ações de manutenção e de correção de avarias do 

equipamento e dos sistemas utilizados no teletrabalho, independentemente da 

sua propriedade; 

https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/Faqs/Paginas/default.aspx
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/Faqs/Paginas/default.aspx
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▪ Consultar o trabalhador, por escrito, antes de introduzir mudanças nos 

equipamentos e sistemas utilizados na prestação de trabalho, nas funções 

atribuídas ou em qualquer característica da atividade contratada; 

▪ Facultar ao trabalhador a formação de que este necessite para o uso adequado 

e produtivo dos equipamentos e sistemas que serão utilizados pelo mesmo no 

teletrabalho. 

(artigo 169.º-B n.º 1 e artigo 199.º-A do Código do Trabalho) 

 

 Como são feitas as visitas ao domicílio no regime de teletrabalho? 

O empregador deve comunicar a sua visita com a antecedência de 24 horas, devendo 

haver concordância do trabalhador. 

A visita ao local de trabalho no domicílio do trabalhador só pode ter como objetivo o 

controlo da atividade laboral e dos instrumentos de trabalho, devendo realizar-se na 

presença do trabalhador durante o horário de trabalho e devendo as medidas ser as 

adequadas e proporcionais àqueles objetivos e finalidades.  

(artigo 170.º, nºs 2 a 4 do Código do Trabalho) 

 

 Que atividades não podem ser exercidas em teletrabalho? 

É proibida a prática de teletrabalho em atividades que impliquem o uso ou contacto 

com substâncias e materiais perigosos para a saúde ou a integridade física do 

trabalhador, exceto se efetuados em instalações certificadas para o efeito. 

(artigo 170.º-A, nº 1 do Código do Trabalho) 

 

 Em regime de teletrabalho, como se promove e organiza a segurança e saúde 

no trabalho? 

O empregador deve organizar em moldes específicos e adequados, respeitando a 

privacidade do trabalhador, os meios necessários ao cumprimento das suas 

responsabilidades em matéria de saúde e segurança no trabalho e as prescrições 

mínimas de segurança e de saúde respeitantes ao trabalho com equipamentos dotados 

https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/Faqs/Paginas/default.aspx
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de visor. (artigo 170.º-A, nº 2 do Código do Trabalho, Decreto-Lei n.º 349/93, de 1 

de outubro e Portaria nº 987/93, de 6 de outubro)  

 

 Em teletrabalho, é obrigatória a realização de exames de saúde? 

Sim, o empregador promove a realização de exames de saúde no trabalho antes da 

implementação do teletrabalho. 

De futuro, deve promover a realização de exames anuais para avaliação da aptidão 

física e psíquica do trabalhador para o exercício da atividade, a repercussão desta e 

das condições em que é prestada na sua saúde, assim como das medidas preventivas 

que se mostrem adequadas.  

(artigo 170.º-A, nº 3 do Código do Trabalho) 

 

 Como se avalia e controla as condições de segurança e saúde no trabalho em 

regime de teletrabalho? 

O trabalhador deve permitir o acesso ao local de trabalho aos profissionais designados 

pelo empregador para avaliação e controlo das condições de segurança e saúde no 

trabalho. 

Esta visita é realizada em período previamente acordado, entre as 9 e as 19 horas, 

dentro do horário de trabalho do trabalhador.  

(artigo 170.º-A, nº 4 do Código do Trabalho) 

 

 O regime legal de reparação dos acidentes de trabalho e doenças 

profissionais aplica-se às situações de teletrabalho? 

Sim. Nas situações de teletrabalho, considera-se local de trabalho o local escolhido 

pelo trabalhador para exercer habitualmente a sua atividade e tempo de trabalho todo 

aquele em que, comprovadamente, esteja a prestar o seu trabalho ao empregador. 

Desta forma, aplicam-se as mesmas regras dos trabalhadores em regime presencial 

previsto no regime de acidentes de trabalho e doenças profissionais. 

(artigo 170.º-A, nº 5 do Código do Trabalho e Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro) 
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 A ACT fiscaliza as situações de teletrabalho? 

Compete à ACT fiscalizar o cumprimento das normas previstas do regime de 

teletrabalho, incluindo a legislação relativa à segurança e saúde no trabalho, 

contribuindo para a prevenção dos riscos profissionais inerentes a essa forma de 

prestação de trabalho. 

As ações de fiscalização que impliquem visitas dos inspetores ao domicílio necessitam 

da concordância do trabalhador e a comunicação da sua realização é feita com a 

antecedência mínima de 48 horas.  

(artigo 171.º do Código do Trabalho) 

 

Feita esta abordagem geral à temática, cumpre relembrar que a maior parte das Seguradoras, 

e tal como já referido, têm criado os seus próprios Regulamentos Internos, os quais devem 

ser tidos em consideração, conjugados com eventuais acordos/contratos ou adendas 

contratuais que tenham sido outorgados/as. 

Simultaneamente, há que considerar ainda as previsões constantes de cada um dos IRCT’s 

aplicáveis: 

a) ACT 2020 – cláusula 13ª 

b) ACT AGEAS/OCIDENTAL – cláusula 16ª 

c) AE CARAVELA – cláusula 14ª 

d) AE AIG – cláusulas 20ª e 21ª  

e) AE GENERALI – cláusulas 13ª e 13ª A  

f) ACT FIDELIDADE – cláusula 16ª 

g) ACT LUSITANIA – cláusula 13ª 

h) ACT ZURICH – cláusula 12ª 

i) AE EUROPASSISTANCE – cláusula 12ª 

j) AE MUDUM – cláusulas 16ª e 17ª  

k) CCT APROSE – cláusula 13ª 

 

Nota: Sempre que é utilizada a expressão “Trabalhador” ou “Trabalhadores”, entende-se que a mesma 

é aplicável e abrange todos os géneros. 
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