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Circular n.º 48/2021 Ainda… o “TELETRABALHO”! 
O “canto de cisne” do dito… 

 

A nossa opinião no que respeita ao TELETRABALHO que, porventura, 

não será a sua, consta da Circular n.º 38/2021. Em resumo,  

⎯ teletrabalho seria, para certas e contadas situações/funções. Não é, nunca foi, “solução” 

que interesse na generalidade às empresas e trabalhadores.  

Dito isto, lembramos que 

O DECRETO-LEI N.º 79-A/2020, de 1 Outubro, tinha como finalidade 

estabelecer 

“…um regime excepcional e transitório de reorganização do trabalho” 

tendo em vista a minimização dos riscos de transmissão do COVID-19.  

Mas, esta ideia inicial foi desvirtuada e, em breve se tentou, e fez, 

impor uma das ideias para a reorganização do trabalho, precisamente o TELETRABALHO, 

transformado em obrigação: de excepcional em permanente… Daí, o descaramento de fixar 

até Dezembro de 2021 a “obrigação” do dito! 

O que constava da alínea c), do n.º 2, do art.º 3, do tal Decreto-Lei n.º 

79-A/2020, era 

“ c) – A promoção do trabalho em regime de teletrabalho, sempre que a natureza da 

actividade o permita” 

a par de outras medidas, previstas nesse art.º 3: 

⎯ organizar de forma desfasada as horas de entrada e saída dos locais de trabalho; 

⎯ promoção de equipas estáveis, para que o contacto fosse apenas entre eles; 

⎯ alternância das pausas para descanso, incluindo refeição; e,  

⎯ a utilização de equipamento de protecção individual adequado. 

e, claro, à bruta, instituiu-se (art.º 7) que a violação destas normas constituiria, 

“…contraordenação muito grave”, o piorio em coimas. 

Como se viu, o Srs. Industriais até colaboraram, não com receio da 

absurda sanção, mas que têm perfeito conhecimento do que é conveniente, justo e adequado 

às necessidades da indústria, logo da Nação. Tanto assim,  

Que sendo aquelas medidas, segundo o n.º 1 do art.º 2, do tal Decreto-

Lei, apenas aplicáveis 

“ 1 – (…) às empresas com locais de trabalho com 50 ou mais trabalhadores, nas áreas 

territoriais em que a situação epidemiológica o justifique (…)” 
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até muitas das micro e pequenas empresas se prestaram a cumprir. Infelizmente, depois, 

veio a imposição, a generalização, --- a mania do nivelamento… ---, com todas as 

consequências nefastas que, na nossa opinião, o TELETRABALHO acarreta: desde logo para 

os próprios trabalhadores; e, o que nos interessa, para o Empregador, também. Ora,  

Não sabemos se por causa do “turismo” ou do futebol, à volta das 

quais tudo gira neste País, já que, parece,  

A verdadeira INDUSTRIA não conta e, por exemplo, pouco se viu 

escrito ou comentado em relação à escassez das matérias primas, em resultado do 

açambarcamento das mesmas pela China,  

O certo é que foi publicada, finalmente, a  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 70-B/2021,  

de 2 de Junho 2021, in D.R. n.º 108, 1.ª Série, Supl., de 4 Junho 2021, Fh. 78(3) a 78(6), cujo 

N.º 1, que vem aprovar nova fase no combate  à pandemia da doença COVID-19; e que, no 

ANEXO I, determina 

⎯ “Regras gerais” – Promoção do desfasamento de horários em contexto laboral.  

(FASE 1) – 14 de Junho 

⎯ o TELETRABALHO deixa de ser obrigatório e passa a ser recomendado 

quando as atividades o permitam. 

e, ainda no ANEXO I,  

(FASE 2) – 28 de Junho até 31 de Agosto 

⎯ o TELETRABALHO recomendado quando as actividades o permitam.  

E, esperamos que seja o toque de finados para uma “panaceia” cujo 

único aspecto positivo, no geral, foi esvaziar as ruas e pistas das auto-estradas de carros!... 

Mas,  

Repare-se, não obstante, não se sabe por que artes dos produtores de 

petróleo, o preço da gasolina e gasóleo não deixou de aumentar! 

Não nos parece que, quem trabalhava em teletrabalho o fizesse…à luz 

de candeeiros de petróleo!... Ou que os computadores trabalhem a…petróleo! 

  

 

  


