
A igualdade de tratamento em situação de teletrabalho e em regime presencial, nomeadamente garantindo 
que o trabalhador não tem prejuízo material ou imaterial com o facto de estar em teletrabalho;

A existência de acordo escrito entre empregador e trabalhador; 

O princípio da reversibilidade a todo o tempo – o trabalhador que esteja a prestar a sua actividade em teletrabalho, 
possa, em qualquer momento denunciar o acordo celebrado e retornar ao seu posto de trabalho físico;

O teletrabalho com duração limitada no tempo, devendo, a lei ou a contratação colectiva, determinar 
a duração máxima;

A obrigatoriedade do pagamento de todas as despesas, através de uma prestação compensatória, subsídio 
ou ajuda de custo, susceptível de ressarcir o trabalhador do custo de despesas acrescidas e sem a necessidade 
de comprovação de realização dessas despesas;

A garantia do exercício dos direitos sindicais, nomeadamente, permitindo a deslocação do trabalhador 
às reuniões presenciais, pagando o tempo despendido para o efeito, possibilitando o exercício da actividade 
sindical presencial e a distância, utilizando, para o efeito, os meios informáticos fornecidos pela entidade patronal 
e facultando um espaço on-line para a divulgação da informação sindical, tornando-a acessível e visível a todos 
os trabalhadores, em teletrabalho ou em regime presencial;

Que o acesso à habitação do trabalhador apenas possa ser realizado com a sua anuência, seja a ACT, seja 
a entidade patronal, serviços de SST ou outros, protegendo a sua privacidade e a dos seus coabitantes, 
garantindo que a habitação do trabalhador e da sua família não se torna uma extensão da empresa 
ao serviço da entidade patronal;

A garantia de condições de SST e de reparação contra acidentes de trabalho, partindo do princípio de que 
o trabalhador continua a usufruir de condições de prevenção, nomeadamente em matéria ergonómica, psicossocial.

O Teletrabalho pode ser 
utilizado para dar resposta pontual 
mas não pode ser generalizado, tem de existir 
um acordo escrito no qual deve constar, que todos 
os custos devem ser suportados pela entidade patronal, e que 
todos os direitos praticados na empresa sejam assegurados ao trabalhador.

SEJA NO LOCAL DE TRABALHO OU EM TELETRABALHO 
É PRECISO ASSEGURAR OS DIREITOS DOS TRABALHADORES. 

NO TELETRABALHO EXIGIMOS: 

É PRECISO GARANTIR
OS DIREITOS

DOS TRABALHADORES
EM TELETRABALHO.
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Algumas empresas apresentam o teletrabalho como a solução 
ideal para o futuro. Promovem-se ilusões onde só se apresentam 
vantagens ocultando as consequências negativas:

As Condições de Segurança e Saúde em que o trabalho 
é prestado, passam a ser irrelevantes aos olhos da entidade 
patronal e estas desresponsabilizam-se do cumprimento 
das suas obrigações;

Os Custos são transferidos para o trabalhador e a empresa 
liberta-se de custos que tem com a organização de um espaço 
físico despesas de internet, àgua, luz, limpeza, mobiliário e até 
de manutenção de equipamentos. 

A intrusão provocada pelo teletrabalho, dificulta a separação 
entre trabalho e vida pessoal. 

Para o teletrabalho, as empresas desenvolvem esquemas 
de vigilância, por vídeo e outros, como a geo-vigilância – por GPS que 
são uma total violação e invasão da privacidade dos trabalhadores.

O teletrabalho, apontam diversos estudos, tem aumentado 
as horas e o ritmo de trabalho. São muitas as empresas que não 
respeitam os tempos de descanso e importunam trabalhadores 
fora de horas.

O Teletrabalho tem sido 
utilizado como forma de:
› Reduzir salários e direitos.
› Aumentar a precariedade e desregular 
horários de trabalho.
› Invadir o espaço pessoal 
dos trabalhadores e pôr em causa 
a conciliação da vida pessoal e familiar 
com a vida profissional.

› Concentrar ainda mais riqueza.
› Dificultar a capacidade de organização, 
mobilização e luta dos trabalhadores.





O teletrabalho
tem sido apresentado
como moderno, amigo

do ambiente
e da conciliação familiar
– mas tem sido utilizado
para servir os interesses

do capital.
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