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Circular n.º 38/2021 A nossa opinião sobre o “TELETRABALHO”.  
Não é, de certeza, o “politicamente correcto”…  

 

Repare, e registe: 

“O TEMPO, ao contrário de outros recursos económicos, não pode ser acumulado”! 

“O TEMPO é um dos elementos mais raros da Terra”! 

Desde há milhões de ano que o TEMPO não varia: o dia tem 24 horas; a hora tem 60 

minutos; o minuto tem 60 segundos.  

“O consumo exige tempo; do mesmo modo que a produção”.  

É esta a base do AXIOMA DE LINDER. E, pode parecer estranho que, indo escrever sobre 

TELETRABALHO, comece por invocar o… TEMPO! Vai ver que estão interligados, como tudo 

que ao trabalho diz respeito:… a escassez do tempo, até porque,  

“O crescimento económico impõe um aumento geral na escassez de tempo” 

Repare: na Idade Média o número de feriados religiosos era, por ano, 

de 115! – Claro, com a revolução industrial (Séc. XIX), era impossível manter um terço do 

ano… a adorar Santos! – Logo, criaram-se os feriados, --- repare, metade deles são feriados 

“religiosos”; mais, o domingo como o dia do Senhor DEUS; depois os sábados; e, mais 

recente, mais 30 dias de férias. Moral da história: hoje, os trabalhadores têm 136 dias… de 

borla! – Como se vê, já ultrapassamos a Idade Média; qualquer dia, fica tudo em casa e 

recebe o salário no fim do mês… pela “disponibilidade” para o trabalho!... 

E vai daí, ao fim de um mês de pandemia, --- ou pandemónio, melhor 

dito ---, fez-se luz (não como o Benfica embora ele tenha lá um Jesus), mas nas cabeças 

politicamente correctas e criou-se… o TELETRABALHO… simplificado! O “menino” já tem 

mais de um ano, mas ainda mama na Empresa, ou seja, à custa dos que trabalham, 

efectivamente. E é… simplificado! 

Pelo andar da carruagem já concluiu que o “escriturário” é dos que, 

em matéria de TELETRABALHO, é do contra. O que indicia, democraticamente, --- chavão de 

uso obrigatório, --- perigo público! Mas,  

Como verá, anda muito boa gente a dormir, principalmente os 

TRABAHADORES, em relação ao… TELETRABALHO! Senão, vejamos: 

⎯ Dilui-se, ao chegar à Empresa, a autoria do “trabalho” em teletrabalho; e, passa a valer 

tanto a apresentação com estudo, ponderado; como o apresentado… a pontapé, copiado.  

⎯ Diferenciação entre trabalhadores: nem todos, por exemplo, têm as mesmas condições 

em casa para trabalhar; o mesmo ambiente; a mesma tecnologia; o mesmo cão! 
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⎯ E, no mesmo aspecto, têm a mesma possibilidade de actualização tecnológica e o mesmo 

nível de manutenção. Porquanto,  

⎯ Mesmo sendo fornecido a tecnologia pelo Empregador, pode este criar a diferenciação 

de meios, --- cada um é rei em sua casa… ---, e o trabalhador nada sabe.  

⎯ O isolamento do trabalhador, em regime de teletrabalho. A interajuda dos Colegas de 

trabalho acaba: xacam a sá biche… e o resto que se lixe! 

⎯ A vulnerabilidade da vida privada. Não obstante o art.º 170, Código Trabalho (CT), dilui-

se a diferença entre tempos de descanso e de trabalho. O “horário” tecnológico…  

⎯ A empatia (“comunhão afectiva”) com os Colegas e as Chefias (incluindo os Gerentes e 

Administradores) desaparece. Reinará e subirá quem for mais lesto e bazulador… 

electronicamente: não o mais trabalhador e sabedor; o serviço chega às Chefias 

superiores… no mesmo saco! – Acabam as “carreiras” na Empresa.  

⎯ A indefinição do estatuto profissional/laboral. Desaparecem as… faltas (é tudo zeloso, 

pontual, assíduo) pelo que desaparece este índice de apreciação; as férias confundem-se 

com trabalho… ao computador. É tudo para ontem, pois Chefia não pode controlar o 

trabalho, etc.. 

⎯ O trabalhador passa a estar ligado, permanentemente. Veja-se o que aconteceu com os 

telefones celulares. Claro, pode não querer ser incomodado às 3 horas da manhã, mas… 

já não volta a cair no sono.  

⎯ Pois, acertou: cria-se a indefinição na possibilidade de promoção, --- salvo a automática -

--, na carreira. Será mais fácil… pôr na “prateleira”! 

⎯ Vai destruir postos de trabalho porquanto, como já acontece, haverá concorrência além 

fronteiras. O Manolo entra a concorrer com o Manuel e reside em… Sevilha! – E faz mais 

barato.  

⎯ Vão proliferar os “escritórios” de informática e o seu posto de trabalho vai deixar de ser 

necessário. Veja o que aconteceu com os escritórios de contabilidade: acabaram com o 

empregado de escritório!... 

⎯ Consequências para o direito laboral, adjectivo: qual o foro competente? 

⎯ A possibilidade de se instalar o “Big Brother”: o controlo totalitário.  

⎯ A possibilidade, no futuro, da exigência do Empregador a que o trabalhador tenha 

residência fixa. Até para o controlar…, e estar sempre à mão! 

⎯ A despersonalização, --- o seu computador é que conta! Quem tem um XPTO… é rei.  
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⎯ Enfraquecimento do poder negocial, laboral, por via da representação colectiva. 

Acabaram as greves! 

⎯ A insegurança sobre a situação da Empresa; a retribuição virá? 

⎯ Desactualização, --- até por via da formação contínua ---, dos trabalhadores,  

⎯ Aumenta a responsabilidade do trabalhador, “caseiro”, no que respeita à segurança de 

dados.  

⎯ Perigo de, confinado a casa, se desleixar na apresentação, higiene, levantar a horas.  

E, muito mais podia ser invocado sobre os malefícios do teletrabalho 

para os TRABALHADORES.  

Mas, perguntará, não tem aspectos positivos o Teletrabalho? 

Tem, naturalmente, desde que não se generalize, este novo tipo de 

relação: é útil, sim, mas apenas em certas, e contadas, situações. Benefícios serão: 

A - Vai permitir a flexibilização do trabalho; 

B - É um atractivo para a geração jovem aceder ao trabalho. A praia também pode ser um 

local de trabalho!... Em cima da prancha de surf… é mais difícil…  

C - A redução das despesas de deslocação; 

D - A redução das despesas de alimentação, vestuário e Outras. 

E - Para o teletrabalhador/honesto, maior criatividade (ambiente) e produção… se a tiver! 

F - Possibilidade de escolher entre: “centros comunitários e teletrabalho”; “escritório 

satélite”; “telecentro”; “ciber-café”; e o mais que se inventará, como o “ciber-resort”! 

G - Melhor interacção com as solicitações familiares ou sociais.  

H - Aumento de possibilidade de trabalho para deficientes (dificuldade de deslocação);  

I - Aumenta a procura de residência fora dos grandes centros. Valorização das cavernas no 

Geres! 

J - Aumenta uma maior utilização de mão de obra da periferia, que só ocasionalmente está 

disponível: trabalho precário.  

E, afinal, a pergunta que nos interessa: o Teletrabalho é útil para a 

EMPRESA?  

É, desde que tenha em atenção: 

1 - A tendência actual das empresas é “plurilocaliza-se”, “desmembrar-se”, pelo menos em 2 

sectores: fabril e administrativo.  

2 - Pelo menos no sector administrativo, trabalhar é cada vez mais comunicar.  
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3 - Foi a crise do petróleo, anos 70 século passado, a mãe do teletrabalho. E neste momento 

há crise do petróleo? 

4 - Está erigido, o Teletrabalho, como panaceia para o excesso de trânsito; problemas de 

alojamento nas grandes áreas urbanas; ou seja, problemas não interessando a Empresa: 

ela paga os impostos para que o poder político os resolva sem roubar o erário público.  

5 - Os custos brutais com a importação e manutenção dos equipamentos  de telemática.  

Para nós, retirando a utilização pensada e aceite do Teletrabalho para 

um número contado de situações, que permitam a separação geográfica e a comunicação, o 

Teletrabalho pouco ou melhor benefícios trás às Empresas. É um logro que se tenta impor.  

Os malefícios, além dos indicados, são manifestos e inegáveis: 

• Está provado que o trabalho à distância não se pode substituir à criação corpórea do 

produto industrial. Atrasa o ritmo de produção.  

• Propicia, em benefício do Trabalhador, o pluriemprego, --- ou, “biscate” ---, à custa do 

tempo de trabalho que você, Empregador, lhe está a pagar. Claro, com os trabalhadores 

não honestos.  

• Não existe um horário pré-definido. É, mesmo que o crie, não o pode controlar: pode 

estar presente, fisicamente; mas ausente de estar ao seu “serviço”. Perda de controle da 

prestação de trabalho; só tem controlo de resultados.  

• Como permite a Lei, pode ter de montar o posto de trabalho/caseiro: logo, os seus 

custos, incluindo instalação e manutenção, podem ser elevados;  

• Perigo de perda de confidencialidade e integridade das informações da Empresa. 

Aumenta a possibilidade de criminalidade informática.  

• Aumenta o perigo respeitante à protecção de dados.  

• Aumenta o perigo de agressões à saúde do trabalhador: local de trabalho, em casa, em 

condições degradantes; falta de luz; falta de higiene; na maior parte das situações. Nem 

todos vivem em condomínios… que não sejam ilhas na vertical. 

• Desactualização dos trabalhadores; desaparece o amor à camisola (empresa); 

camaradagem/isolamento com o consequente desenraizamento social que vai 

empobrecer à experiência profissional.  

• Aumenta o risco de imperfeição do trabalho apresentado; inutilização do trabalho 

apresentado. Demoras incontroláveis. 
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• Se quiser utilizar o direito de, em certas condições, controlar a actividade em casa, 

aumenta o risco de assédio. Vulnerabilidade da vida privada.  

• Necessidade de exigência de maior nível intelectual e preparação técnica. Aumenta o 

número de excluídos: ninguém nasce ensinado. A Empresa, o contacto com os Colegas, é 

inicialmente, o prolongamento da escola. Perde-se esta possibilidade,  

• Quem tem contactos no estrangeiro tem acesso a melhores serviços e quem se lixa é o 

trabalhador português.  

Poderá considerar que exageramos, que não é bem assim, que não é 

porque sim!... Mas, confessará: isto dá que pensar. Aos Srs. Industriais: cuidado, os Governos 

estão a tentar alterar o paradigma do trabalho mas, uma direcção que pode terminar em 

tragédia. Esconde-se, varre-se para baixo do tapete, esta realidade: a Europa já tem milhões 

de desempregados, querem ainda aumentar mais este número?! 

O teletrabalho é a solução mais simples, à sua custa, para “resolver”, 

democraticamente à força, --- o chavão é muito útil nestes momentos… ---, os problemas dos 

excessos de população e o embate da nova economia. Os presidentes de câmara já não 

precisam de fazer mais rotundas e… podem criar ciclovias por todo o lado. Os ecologistas 

andam felizes, --- verdes, maduros e felizes ---, só não querem saber é do resultado disto 

tudo, no futuro…  

Teletrabalho, sim: mas sem ser imposto; quando for possível e à 

exclusiva decisão do Empregador.        

 

  


