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Circular n.º 72/2021 MODIFICAÇÃO do Contrato de trabalho, em regime de 

TELETRABALHO 

CÓDIGO DO TRABALHO – ARTIGO 165 e seguintes 

 

Saíu no D.R. nº 235, de 6 Dezembro 2021, a 

LEI Nº 83/2021 

 a qual “modifica” o regime de teletrabalho, alterando o Código do Trabalho (CT). 

Para os Srs. Industriais compreenderem, completamente, o 

que se está a passar, seja-nos permitido uma pequena introdução: 

No Livro I, Título II – Contrato de Trabalho, Secção IX, trata 

a mesma das: “MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO”; o que denuncia que há várias 

modalidades de contrato de trabalho. A primeira ali tratada é dos contratos a termos rweolutivo, 

certo e incerto, do amplo conhecimento do Sr. Industrial. 

Depois vem o Contrato de trabalho a Termo Parcial; o 

Contrato de trabalho Intermitente; o Contrato de Trabalho de Comissão de Serviço; e, por esta 

ordem,  

Começando no Artigo 165 a 171, CT, o Contrato de Trabalho, 

em TELETRABALHO. Portanto, é uma “modalidade”, como algumas outras, de Contrato de 

Trabalho. Logo a seguir, temos o contrato de trabalho, temporário. E, alguns outros, fora do 

Código, como o Contrato de trabalho doméstico. 

Até agora, nestas modalidades de Contrato de Trabalho, era 

o C. Trabalho Temporário que tinha mais regulamentação. Depois, o Contrato a Termo. Explicava-

se. Ora, 

A pandemia COVID-19 veio “acordar” a modalidade do 

contrato de trabalho, TELETRABALHO. E vá de impingir o mesmo, primeiro como “teletrabalho 

simplificado”; agora, como teletrabalho, por si. É uma ideia fixa, que veio para ficar, até porque 

está na moda. Visa-se interesses vários, --- de circulação; económicos de combustíveis; de meios 

de circulação; de urbanismo ---, e bem lá no fundo, das Empresas, dos Empregadores. É a m/ 

opinião. 

Dito isto, vamos abordar as alterações introduzidas no 

Contrato de Trabalho, modalidade de TELETRABALHO. 

Esta Lei nº 83/2021, agora publicada, e que entra em vigor a 

1 Janeiro 2022, altera profundamente a modalidade do Contrato de Trabalho, em Teletrabalho: de 

tal maneira que vamos dedicar mais de uma Circular à matéria. Assim, por artigos, do Código do 

Trabalho. 
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ARTIGO 3 – passa a incluir, uma alínea K, do nº 3; o teletrabalho com uma das matérias em que as 

normas legais só podem ser afastadas por CCT, por ex, desde que estes diplomas em 

sentido mais favorável. Não tem interesse directo para o Sr. Industrial. 

ARTIGO 165 – Além de ter acrescentado um nº 2, --- que trata de matéria que não tratamos agora, 

mas não é de esquecer ---, o nº 1, à redacção que já vigora deste artigo, alterou o 

seguinte: 

– onde estava: 

“(…) com subordinação jurídica, habitualmente fora da empresa e através (…).” 

– passou a estar:  

“(…) de subordinação jurídica do trabalhador a um empregador, em local não determinado por 

este, através (…).” 

 

Como estava era de difícil compreensão; como ficou, 

atenção: expressamente se diz que o empregador não fixa o local da prestação de trabalho. O 

trabalhador age, neste aspecto em total liberdade. 

ARTIGO 166 – Este artigo foi muito alterado e introduzidas novidades. Assim, 

– Nº1 – Ficou reduzido ao seguinte: 

“1 – Pode exercer a actividade em regime de teletrabalho um trabalhador da emrpesa ou 

outro admitido para o efeito.” 

– Nº2 – muito alterado. Passou a ter a seguinte redacção: 

“2 – A implementação do regime de teletrabalho depende sempre do acordo escrito, que 

pode constar do contrato de trabalho inicial ou ser autónomo em relação a este.” 

Repare na exigência do acordo escrito, sempre. Adenda ou contrato autónomo. 

– Nº3 – muito alterado. Passou a ter a seguinte redacção: 

“3 – O acordo de teletrabalho define o regime de permanência ou de alternância de períodos 

de trabalho à distancia e de trabalho presencial.” 

Repare: não tem local e tempo fixo. Dá a entender que o regime de alternância é uma 

obrigação do acordo. No m/ entendimento, claro. 

– Nº4 – muito alterado, no sentido de simplificado. Assim, o “acordo” deve “conter e definir” o 

seguinte: 

a) - Ficou na mesma:  “identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes.” 

b) - (novo) O local em que o trabalhador realizará habitualmente o seu trabalho, o qual 

será considerado, para todos os efeitos legais, o seu local de trabalho.” 

c) - O período normal de trabalho diário e semanal” (alterado) 

d) - (novo) O horário de trabalho. (Atenção a esta “novidade”). 

e) - A actividade contratada, com a indicação da categoria correspondente.” (Alteração 

importante: duplo aspecto, actividade e categoria). 
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f) - (novo) A retribuição a que o trabalhador terá direito, incluindo prestações 

complementares e acessórias.” 

(Antes, a al. b) apenas referia: “… e correspondente retribuição.”) 

g) - “A propriedade dos instrumentos de trabalho, bem como o responsável pela 

respectiva instalação e manutenção.” (Alterado) 

(Alterado, porque: na redacção anterior, da al. e), acrescentava-se: “… e pelo pagamento 

das inerentes despesas de consumo e de utilização.” Ora, isto agora passou para o artº. 

168, que tem o título: “Equipamento e sistemas”, onde a matéria está regulada ao 

pormenor.) 

h) - (novo) A periodicidade e o modo de concretização dos contactos presenciais a que se 

refere a alínea c) do nº1, do artº. 169-B. 

(portanto, é um dos 5 artigos novos, que trataremos na altura). 

– Nº5 – é o anterior nº7, e diz, na mesma: 

“5 – A forma escrita é exigida apenas para prova de estipulação do regime de teletrabalho.” 

(A característica base de todas estas modalidades de contratos de trabalho, e portanto desta 

também , é que têm de ser reduzidas a escrito.) 

– Nº6 – (novo) Sempre na m/ opinião, este nº6, que tem esta redacção: 

“6 – Se a proposta de acordo de teletrabalho partir do empregador, a oposição do 

trabalhador não tem de ser fundamentada, não podendo a recusa constituir causa de 

despedimento ou fundamento da aplicação de qualquer sansão.” 

(O que, na m/ opinião, é um claro ataque ao direito, fantoche, indicado no nº 1, do artº. 61, 

da Constituição, e, do artº. 97, Código do Trabalho. Quem manda? É o trabalhador). Claro, a 

seguir, o reverso da medalha: 

– Nº7 – (novo) No caso da proposta de acordo provir do trabalhador, 

“7 – (…) só pode ser recusada pelo empregador por escrito e com indicação do fundamento 

da recusa.” 

– Nº8 – (novo) “O local de trabalho previsto no acordo de teletrabalho pode ser alterado pelo 

trabalhador, mediante acordo escrito com o empregador.” 

– Nº9 – (novo) Preve a feitura de um regulamento interno, “… publicitado” e com obediência ao 

Reg. Geral de Protecção de Dados, das 

“9 – (…) actividades e as condições em que a adopção do teletrabalho na empresa poderá 

ser por ele aceite.” 

(Nota: parece-nos que está alínea conflitua com a ideia geral do teletrabalho.) 

ARTIGO 167 – Como se vê, pela ordem que apresentamos, o regime do TELETRABALHO foi 

alterado, e profundamente, artigo a artigo. Daí, agora vamos tratar do: 
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ARTIGO 167 

Que antes tratava do regime do trabalhador já anteriormente vinculado à Empresa e, agora, vai 

tratar da 

“Duração e cessação do acordo de teletrabalho” 

– Nº1 – totalmente “novo”, e onde se diz: 

“1 – O acordo de teletrabalho pode ser celebrado com duração determinada ou indeterminada 

sendo que antes de previa a duração máxima de 3 anos. Agora, NÃO: é que 

– Nº2 – sendo o acordo de teletrabalho celebrado com duração determinada, este 

a) – não pode exceder 6 meses; 

b) – renováveis iguais períodos, e desde que nenhuma das partes 

c) – não o fizer cessar, por declaração escrita; 

d) – até 15 dias antes do seu termino  que não pretende a renovação. 

– Nº3 – sendo o acordo de duração indeterminada, 

a) – qualquer das partes pode fazê-lo cessar mediante comunicação escrita; 

b) – que produzira efeitos no 60º dia posterior àquele. 

– Nº4 – tal como acontecia anteriormente, qualquer das partes pode denunciar o acordo durante 

os primeiros 30 dias de execução. 

– Nº5 – Atenção a este número: “cessando o acordo de teletrabalho no âmbito de um contrato de 

trabalho de duração indeterminada, 

“(…) ou cujo termo não tenha sido atingido, o trabalhador retoma a actividade em regime 

presencial, sem, prejuízo da sua categoria, antiguidade e quaisquer direitos reconhecidos 

aos trabalhadores em regime presencial com formações e duração de trabalho idênticas.” 

 

------------------------------------------------------X------------------------------------------------------ 

 

Repare: a Circular vai longa e só tratamos da regulamentação agora 

apresentada pela Lei nº 83/2021; e, apenas quatro artigos. 

Faltam-nos apreciar 6 artigos do Código do Trabalho, profundamente 

alterados; e,  

Mais 5 novos artigos, introduzidos na modalidade de contrato de 

trabalho, TELETRABALHO. É todo um contrato novo, confuso, penalizador para o Empregador. É a 

tentativa de impor, à força, o TELETRABALHO, para o futuro. 

Em próximas Circulares, vamos continuar com esta abordagem inicial à 

nova regulamentação do TELETRABALHO. 

 

 


