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EQUIPA DE DIREITO LABORAL E SEGURANÇA SOCIAL DA RSA-LP COMENTA 

“O retorno a uma nova realidade laboral 
em fase pós-covid”

“O departamento de Relações Laborais, Contratação Coletiva e Segurança Social da RSA – Raposo Subtil e 
Associados, aproveitando este momento, associado ao evoluir do retorno a uma nova normalidade de pós-covid, 
bem como tendo presente várias alterações profundas ao Código do Trabalho, pretende abordar algumas pequenas 
considerações sobre algumas dos temas que são, no seu entender, de importância fundamental tendo sempre 
presente que as regras de direito laboral e respectivas relações entre as partes se deverão reger em dois pontos 
fundamentais, equilíbrio e bom-senso. Ao mesmo tempo, considera importante transmitir uma perspectiva sobre o 
mundo laboral de alguns países lusófonos onde o departamento se encontra inserido.”

Com teletrabalho ou sem teletrabalho? 
O que esperar das novas formas de trabalho?

Tiago Marcelino Marques
Advogado Coordenador do Departamento de 
Relações Laborais, Contratação Coletiva e Segurança 
Social

Com o regresso à nova realida-
de, muito se tem falado sobre o 
que aí vem relativamente a no-

vas formas de prestação de trabalho: se 
pela via do teletrabalho ou se pela via 
presencial, o que esperar?

Efectivamente, este é o tema quen-
te do momento, isto porque abrange 
vários intervenientes, quer do mundo 
laboral, quer mesmo da nossa econo-

mia, não existindo, ainda, um deter-
minado caminho e com a esmagadora 
maioria das empresas a tentarem va-
lidar qual a melhor opção de gestão 
para o futuro.

Desde logo, de referir um dos inter-
venientes – o Governo – a quem não 
coube a tarefa fácil de navegar através 
de um mundo desconhecido como 
foi esta pandemia e que teve que se 
adaptar a formatos de trabalho qua-
se inexistentes e, assim, nesta matéria, 
navegar à vista.

No entanto, pese embora a turbu-
lência passada, com a implementação 
de novas regras e aparecimento de ou-
tras modalidades de prestação de tra-
balho, abriu-se todo um mundo novo 
para todos os restantes intervenientes, 
o qual deverá, em nosso entendimen-
to, ser devidamente aproveitado.

Por um lado, as empresas não es-

tavam (e a grande maioria ainda não 
estão) adaptadas, a uma realidade que 
não fosse a habitual presença dos seus 
trabalhadores nas instalações das res-
pectivas empresas.

Por outro lado, os próprios traba-
lhadores, que de um momento para o 
outro, além de terem de ficar confina-
dos às suas casas, que por natureza não 
estão adaptadas a que também sejam 
o próprio local de trabalho, também, 
muitos deles tiveram que encaixar com 
os filhos e toda a parafernália do regi-
me das aulas à distância.

Ora, sendo certo que todos (em-
presas e trabalhadores), uns mais, ou-
tros menos, bem conhecemos a dura 
realidade a fomos obrigados, verdade 
é que nos foi aberta uma nova reali-
dade sobre a prestação de trabalho, o 
teletrabalho.

Aqui chegados, e com o retorno a 
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uma nova realidade (pois considera-
-se que, pandemias à parte, a prestação 
de trabalho não voltará a ser o que co-
nhecíamos), há que nos adaptarmos a 
este novo mundo, sejam as empresas, 
sejam os trabalhadores, seja mesmo o 
próprio legislador.

No mundo laboral, sobretudo nes-
ta fase que atravessamos, muitas vezes 
esquecemos uma peça do puzzle que é 
fundamental, que é a economia.

A economia, neste aspecto em con-
creto (regime das regras laborais), não se 
pode regular por via de um código ou de 
demais diplomas extraordinários, antes 
pelo contrário, é o Código do Trabalho 
e respectiva legislação conexa que tem 
de se adaptar à realidade actual, tendo 
sempre presente que cada vez mais o 
que é verdade hoje já não o é amanhã.

Assim, já tendo sido anunciado que 
brevemente teremos uma reforma pro-
funda ao Código do Trabalho, será im-
portante que esta reforma, no que con-
cerne ao teletrabalho, seja o mais flexí-
vel possível, sem nunca, claro, deixar de 
garantir os demais direitos adquiridos 
pelos trabalhadores, nomeadamente, o 
direito ao descanso e respectiva desco-
nexão. Quem nunca, em teletrabalho, 
ficou a trabalhar até depois do horário 
de trabalho, pelo simples facto de estar 
exatamente no mesmo sítio onde após 
o termo da sua jornada irá descansar? 

Ora, efectivamente, a regulação do 
teletrabalho, como uma alternativa 
mais do que meramente teórica, le-

vanta muitas questões que até ago-
ra nunca tinham sido equacionadas. 
Veja-se, a título de exemplo e com a 
bendita economia subjacente, a ques-
tão do mercado imobiliário, que tam-
bém terá de se adaptar às novas neces-
sidades de espaço de muitas empresas.

Entrando neste ponto, focamo-nos 
numa das questões essenciais do regi-
me do teletrabalho. Se, por um lado, 
para o trabalhador, será relativamente 
fácil, após ponderação, escolher entre 
o regime do teletrabalho ou não, po-
derá sempre equacionar o já ouvido 
falar regime de teletrabalho misto, ou 
seja, em que parte da semana presta o 
seu trabalho a partir de casa e nos, os 
restantes dias irá prestar a sua activi-
dade a partir da empresa.

Ora, perante tal cenário acabado de 
referir, estamos perante o grande de-
safio para as empresas, que será toda 
a gestão de pessoas e espaços.

No que concerne os espaços, ficarão 
as empresas obrigadas a reservar em 
exclusivo o posto físico de trabalho de 
cada um dos seus trabalhadores? Em 
termos puramente económicos, esta é 
uma questão brutal para as empresas, 
as quais poderão ver os seus custos 
operacionais oscilar de forma bastan-
te significativa.

E em termos de recursos 
humanos? 

Também aqui, as empresas terão 

uma tarefa hercúlea pela frente a di-
versos níveis, nomeadamente, no que 
concerne o escalonamento de equipas, 
elaboração de horários, divisão de es-
paços, mas também e questão, que não 
é de somenos, que são os direitos fun-
damentais dos trabalhadores.

Como deverão comportar-se as 
empresas? Pode uma chefia responder 
a um email que recebeu de um seu 
trabalhador já após o horário de tra-
balho? Deverão os sistemas informá-
ticos ser devidamente programados 
para bloquear a actividade de uma 
empresa após o horário laboral? E 
os telemóveis que hoje em dia já são 
considerados como uma ferramenta 
de trabalho? Deverão também eles 
ser bloqueados?

Não se advinha, pois, tarefa fácil 
para o legislador, mais ainda que já 
vimos ouvindo a tão famosa reforma 
ao Código do Trabalho há demasia-
do tempo, para enfrentar a realidade 
que a economia nos obriga a não pa-
rar e, sobretudo, não estagnar a vida 
das empresas.

É certo que muito em breve, já hoje, 
prestaremos o nosso trabalho num re-
gime muito próximo do dito regime 
de teletrabalho misto, mas, para que 
o mesmo possa ser uma realidade po-
sitiva, tal só será possível não esque-
cendo o que para nós são pilares das 
relações laborais, o bom-senso e o 
equilíbrio entre as partes (trabalhado-
res e empresas).

Os acordos de saída das empresas deviam obrigar 
a existência de pactos de não concorrência?

Nídia Conceição
Advogada Associada, RSA-LP Algarve

Com a nova normalidade em que 
nos encontramos, assistimos cada 
vez mais à mobilidade das pessoas 

entre empresas. A velocidade com que 
tal mobilidade tem sucedido será uma 
nova realidade para a qual, julga-se, as 
empresas não estavam preparadas.

Não estando as empresas prepara-
das para esta realidade, muitas das ve-
zes a saída de um trabalhador leva à 
necessidade da elaboração de pactos 

de não concorrência de última hora e 
que por norma não acautelam os di-
reitos de ambas as partes ou, mesmo, 
em caso de conflito judicial, será con-
siderado nulo.

Ora, será aqui que se julga que a in-
tervenção do legislador devia ser mais 
activa, nomeadamente com uma previ-
são expressa e mais regulatória do que 
a previsão do artigo 136.º do Código 
do Trabalho.



COMENTÁRIO |  11

VIDA JUDICIÁRIA | julho/agosto | 2021

Esta previsão, em nosso entendi-
mento, deveria ser um elemento es-
sencial do contrato de trabalho, cuja 
efectividade deveria ser plena, mesmo 
que não reduzida a escrito, seguindo 
de perto o exemplo dos contratos a 
termo se convolam automaticamente 
caso não haja oposição à renovação.

Assim, qualquer trabalhador que 
prejudicasse a sua anterior empresa, 
por não respeito das regras de confi-
dencialidade, deveria ser automatica-
mente sancionado monetariamente. 

A prova de violação de um pacto de 
não concorrência, conforme decorre 
da nossa jurisprudência e doutrina, 
são de prova extremamente difíceis, 
competindo tal ónus à anterior enti-
dade empregadora.

Ora, na maioria dos casos, determi-
nada empresa sente na sua facturação 
a violação do pacto de não concorrên-
cia, e sabe que tal quebra está direc-
tamente ligada à saída de determina-
do trabalhador para uma empresa da 
concorrência, no entanto, a sua prova 
é quase impossível, pois nem a nova 

empresa nem o ex-colaborador irão 
admitir tal violação.

Será, pois, aqui que deve ser cha-
mada à colação a participação do le-
gislador, com medidas mais apertadas 
e concretas para que tal não suceda.

É nesta senda que poderia ser equa-
cionado um seguro pessoal, quer do 
lado das empresas, quer sobretudo do 
lado dos trabalhadores, uma vez que, 
na maioria das vezes, um qualquer 
trabalhador, enquanto particular, pese 
embora possa vir dar muito proveito à 
sua nova empresa com todo o know-
-how adquirido na sua empresa ante-
rior, no entanto, não tem rendimen-
tos próprios suficientes para fazer face 
a uma potencial indemnização que 
tenha de suportar para com a sua an-
terior entidade patronal. Esta solução 
não será uma novidade, uma vez que, 
não se aplicando à questão da violação 
de um pacto de não concorrência, a 
mesma já se verifica em profissões li-
berais, como advogados e médicos.

Considera-se esta possibilidade de 
seguro como benéfica e equilibrada 

para ambas as partes, sendo que o pró-
prio trabalhador, ao assumir o paga-
mento do seu prémio, caso o mesmo 
se agravasse com algumas violações do 
pacto de não concorrência, sempre te-
ria cautela futura, quer na abordagem 
de um novo desafio profissional, quer 
mesmo na vontade de mostrar “com-
petências” na nova empresa.

Ainda, do lado das empresas, com a 
questão do seguro, aliado a uma pre-
visão legislativa mais expressiva e mus-
culada, estas teriam alguma retração 
aquando do momento da contratação 
de um novo trabalhador com o único 
intuito de tirar proveitos do know-how 
de empresas concorrentes.

Por último, a acrescer, sempre se re-
ferirá que deveria encontrar-se prevista 
uma contra-ordenação para as empre-
sas sempre que se verificasse a violação 
de determinado novo trabalhador cujo 
know-how foi a base da sua contratação 
e sem que a anterior entidade patronal 
tivesse obtido qualquer compensação 
com a sua saída, tendo mesmo ficado 
prejudicada financeiramente.

Os contratos a termo certo, maior protecção 
para quem, trabalhadores ou empresas?

Tiago Lima
Advogado Associado RSA-LP Porto

Com as últimas alterações ao 
Código do Trabalho verifica-
ram-se, também, alterações aos 

contratos a termo certo, nomeada-
mente, no que concerne os seus pra-
zos e respectivos requisitos de renova-
ção, vide arts. 148.º e 149.º, ambos 
do Código do Trabalho.

O objectivo das alterações em crise 
passou por uma maior protecção aos 

trabalhadores, tentando, assim, evitar 
uma maior precariedade, fazendo com 
que o número de contrato a prazo fos-
se reduzido, mas será que os trabalha-
dores ficaram mais protegidos?

Salvo melhor entendimento, ne-
nhuma das partes da relação laboral, 
trabalhador e entidade patronal, ficou 
mais protegida com tais alterações.

Isto porque, relativamente aos tra-
balhadores, ao contrário do preten-
dido com as alterações introduzidas, 
o que se tem vindo a verificar é o au-
mento da precariedade, com contratos 
a termo mais reduzidos, se tivermos 
presente que a totalidade das renova-
ções não pode exceder o período do 
contrato inicial (vide art. 149.º, n.º 4 
do CT), logo, há muitas empresas que 
não “arriscam” uma contratação dura-
doura, visto não conseguirem resolver 
o contrato mais à frente no tempo.

Também, pelo lado das empresas, na 

hora de avançarem para uma contrata-
ção temporária, têm vindo a verificar 
uma enorme contração, uma vez que, 
face às exigências agora sentidas, têm 
medo de arriscar e preferem não con-
tratar, ou só contratar com a certeza da 
necessidade do trabalhador.

Tendo presente a questão da pande-
mia que ainda afecta muitas empresas, 
tudo conjugado, aquilo a que se tem 
vindo a assistir é a uma redução da 
contratação de trabalhadores a termo.

No entanto, tem-se vindo a verifi-
car um fenómeno preocupante que 
passa pela contratação encapotada, ou 
seja, sem qualquer tipo de contrato, e, 
por sua vez, sem declaração quer em 
sede de IRS, quer em sede de Segu-
rança Social.

Este novo fenómeno tem levado 
muitas empresas a passar por momen-
tos mais complicados, uma vez que, es-
tando mal aconselhados, julgam que 
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1. Como Pedro Pais de Vasconcelos refere que em “todos os casos de fidúcia existe do lado do fiduciante uma especial confiança – fidúcia – e do lado do fiduciário a 
possibilidade de abusar”. Ou seja, como uma das contrapartes nesta figura contratual está numa posição muito mais frágil do que a outra, cabe ao direito proteger 
a parte mais fraca. Podemos fazer essa ligação também com a figura do despedimento com justa causa. Cfr. VASCONCELOS, Pedro Pais de,Contratos atípicos, 
Reimpressão da 1.a edição, de 1995, Almedina, Coimbra, 2002, pp. 262 – 263.

não têm quaisquer obrigações para 
com os trabalhadores, o que, em ter-
mos práticos, tem vindo a revelar con-
sequências desastrosas, normalmente 
quando se sucede um acidente de tra-
balho, fazendo com que a empresa te-
nha de assumir a responsabilidade do 
acidente na íntegra.

Ao fim do dia a conclusão 
a que se chega será que, 
efectivamente, as recentes 
alterações aos contratos 
a termo certo não têm 
sido benéficas nem para 
trabalhadores nem para as 

empresas, pelo que coloca-
-se a questão:então têm sido 
benéficas para quem? 

Uma solução que se poderá preconi-
zar será uma solução já adoptada nou-
tros países, que passará por um con-
trato sem prazo mas com uma maior 
flexibilidade para lhe por termo por 
parte das entidades patronais. Num 
mundo de millennials, ou geração Y, 
em que são os próprios trabalhadores 
que não querem prender-se a um em-
prego durante demasiado tempo, ten-
do sempre o trabalhador a faculdade 
de sair do seu trabalho para outro, não 
faz sentido que as entidades patronais 

tenham de obedecer a regras rígidas 
e tenham que manter trabalhadores 
que considerem como não sendo uma 
mais-valia para o seu negócio. 

Perguntará o leitor: então e a segu-
rança no emprego? Pois respondemos: 
é aqui que entram os nossos tribunais 
para aquilatar se a dispensa de determi-
nado trabalhador foi justa ou não, sen-
do que, em primeira garantia, se deter-
minado trabalhador for uma mais-valia, 
será sempre a empresa que não quererá 
dispensar, pelo que, no fim do dia, a 
garantia do emprego estará sempre nas 
mãos do trabalhador em demonstrar 
pelo seu trabalho que efectivamente é 
uma mais-valia para a sua empresa.

Um trabalhador pode ser despedido com base 
nas suas condutas extralaborais?

Joana Rangel Sousa 
Advogada-Estagiária RSA

Como abordagem deste tema, pri-
meiro que tudo, será de todo im-
portante mencionar que a Cons-

tituição da República Portuguesa con-
sagra no seu artigo 53.º o princípio da 
segurança no emprego; por sua vez o 
Código de Trabalho, no seu art. 16.º, 
procura conciliar a proteção dos direi-
tos de personalidade do trabalhador 
com o princípio da liberdade de gestão 
empresarial.

Tendo estes direitos fundamentais 
presentes, há que ter presente que, para 
se despedir um trabalhador, este despe-
dimento tem que se fundar numa justa 
causa (cfr. art. 351.º CT).

Assim, um trabalhador pode ser des-
pedido com base em condutas extrala-
borais (tendo em conta que esta temática 
se prende intrinsecamente com a reserva 
da intimidade privada do dito)?

Por conduta extralaboral entende-se o 
ato da vida pessoal do trabalhador que 
pode ter ou não consequências na sua 
esfera laboral. 

Veja-se, a título de exemplo, o caso de 
um piloto que bebe demasiado fora das 
horas de trabalho ou a situação de um 
cozinheiro seropositivo.

Adiantamos já que o trabalhador não 
é apenas um ente que presta uma pres-
tação para a entidade patronal, ele é, 
primeiro que tudo, uma pessoa e um 
cidadão.

Há que distinguir, então, duas coisas: 
o que o trabalhador é enquanto pessoa, 
na sua vida privada, e o que o trabalha-
dor é enquanto individuo que faz parte 
de uma organização profissional; toda-
via, acontece que muitas vezes estas duas 
questões misturam-se.

Paira aqui a incerteza acerca do crité-
rio a adotar para responder à questão– 
poderei despedir um indivíduo com 

base numa conduta praticada por este 
fora do seu local e tempo de trabalho? 
A resposta não se afigura fácil.

Antes de mais, cumpre dizer que o 
despedimento por facto imputável ao 
trabalhador está intrinsecamente ligado 
com o conceito de boa-fé– artigo 126.º 
\2 CT –, sendo que cabe ao trabalhador 
realizar o seu trabalho com zelo e cum-
prir as ordens do empregador, contri-
buindo para a melhoria da produtivi-
dade da empresa (cfr. artigo 128.º\1 b), 
c), e, h) do CT).

Neste âmbito destaca-se a nature-
za intuitus personae do contrato de 
trabalho, sendo que o vínculo labo-
ral apresenta um forte componente 
pessoal e (em determinados aspetos) 
fiduciária(1), o que acaba por acarre-
tar restrições à liberdade pessoal do 
trabalhador.

Deste modo, o despedimento com 
justa causa constitui um poder confe-
rido ao empregador no sentido de pôr 
termo imediatamente ao contrato la-
boral fundado num incumprimento 
dos deveres obrigacionais pelo traba-
lhador, não esquecendo que cabe ao 
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2.  Sentencia 32/2012, disponível em http://www.poderjudicial.es. 

empregador provar a falta do cumpri-
mento da obrigação que o colaborador 
está adstrito (cfr. artigo 799.º CC).

Todavia, nem sempre é fácil estabe-
lecer critérios precisos para os casos em 
apreço. Entendemos que aferir se esta-
mos ou não perante o comportamen-
to culposo do trabalhador impõe uma 
ponderação de interesses. É, assim, ne-
cessário que, objetivamente, não seja, 
de modo nenhum, razoável exigir do 
empregador a subsistência da relação 
contratual, procedendo-se a uma refle-
xão in casu. Resumindo, procura-se ter 
em conta a lesão da confiança resultan-
te do comportamento do trabalhador, 
não se podendo esquecer os pontos 
básicos do direito laboral, o equilíbrio 
entre as partes e o bom-senso. 

E relativamente às condutas 
extralaborais – até que ponto 
releva o que o trabalhador 
faz “fora” do seu local de 
trabalho? 

Certo é que sabemos que muitas ve-
zes a esfera privada do colaborador e a 
sua relação de trabalho se interligam.

Tudo isto nos leva a crer que a vida 
privada do trabalhador é frequente-
mente absorvida pelas suas obrigações 
laborais e pela necessidade de cumpri-
mento dos deveres (respeito, diligên-
cia, zelo, etc.) que sobre si impelem.

 As decisões relativas a esta temática 
são as mais variadas e curiosas. Veja-se, 
a título de exemplo, na jurisprudência 

espanhola, a decisão do Tribunal Su-
perior de Madrid de 23 de janeiro de 
2012(2). No caso um trabalhador, du-
rante a sua licença por doença, postou 
fotografias nas redes sociais a sair e a 
beber álcool. O seu despedimento foi 
considerado lícito.

Certo é que estamos perante pos-
síveis restrições aos direitos funda-
mentais do trabalhador, sendo que os 
problemas relacionados com condu-
tas extralaborais do trabalhador assu-
mem importância no que diz respei-
to à reserva da intimidade privadado 
trabalhador”.

A este propósito, vemos na doutri-
na e na jurisprudência opiniões que 
defendem que é lícito exigir ao tra-
balhador que modele a sua vida pri-
vada a fim de preservar os interesses 
do seu empregador. Entende-se, aqui, 
que esta exigência decorre, sem mais, 
dos deveres de colaboração, lealdade 
e boa-fé.

Depois, existem visões mais mode-
radas que mencionam que temos que 
ponderar se a conduta pertencente à 
vida privada do trabalhador afeta, de 
algum modo, a imagem, o prestígio 
ou a credibilidade da entidade em-
pregadora.

É aqui que cabe mencionar que não 
é permitido ao empregador introme-
ter-se naquilo que é a vida privada do 
trabalhador (veja-se o art. 16.º do Có-
digo de Trabalho), a não ser em casos 
excecionais que devem ser (e destaca-
mos nós) bem fundamentados, no-
vamente, com base no equilíbrio en-

tre as partes e a quantidade certa de 
bom-senso.

Existe assim uma necessidade de os 
sujeitos laborais respeitarem de manei-
ra recíproca os direitos de personalida-
de da contraparte. 

Concordamos com a posição supra 
a este respeito. Cumpre destacar que o 
direito à reserva da vida privada é con-
sagrado constitucionalmente e carece 
de proteção e respeito pela entidade 
trabalhadora, todavia temos que ter 
atenção que, como é obvio, (depen-
dendo da função exercida pelo traba-
lhador), certas condutas que o mesmo 
pratique fora do local e tempo de traba-
lho podem ter um impacto negativo na 
entidade patronal. A título de exemplo, 
veja-se o caso do trabalhador bancário 
que, aos fins de semana, se dedica aos 
“jogos de azar” ou do colaborador que 
consome drogas e em sentido contrá-
rio (isto é não tendo impacto negativo 
na imagem da empresa) o empréstimo 
particular contraído por uma funcio-
nária bancária junto dos clientes do 
banco.  Apelamos, assim, a uma pon-
deração consoante as circunstâncias do 
caso e os interesses em jogo, não sendo 
fácil encontrar uma solução unívoca 
para todo o tipo de situações.

Certo é que estamos perante matéria 
que é, indubitavelmente, interessante e 
que tem suscitado alguma controvérsia 
(quer por parte da doutrina, quer por 
parte da jurisprudência), faltando, to-
davia, uma disposição no nosso Código 
de Trabalho que procure regular mais 
claramente esta temática.

O procedimento disciplinar em Angola é muito 
diferente do regime português?

Ana Gouveia 
RSA LP Angola

Aabordagem deste tema prende-
-se com a intenção de se dar a 
conhecer algumas diferenças e 

semelhanças entre o regime já conhe-
cido em Portugal e o regime discipli-
nar em Angola.

Deste modo, o procedimento dis-
ciplinar laboral em Angola encontra-
-se exaustivamente regulado desde a 
primeira Lei Geral do Trabalho (do-

ravante “LGT”) – Lei n.º 6/81, de 24 
de Agosto. 

Mesmo tendo sofrido algumas alte-
rações, no entanto, o regime foi pouco 
alterado, neste âmbito, com a aprova-
ção da Lei n.º 2/00, de 11 de Feve-
reiro, e assim se mantém com a atual 
LGT, aprovada pela Lei n.º 7/15, de 
15 de Junho, dedicando atualmente 
a esta matéria dezasseis artigos, fazen-
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do com que estejamos na presença de 
um quase “Código de Procedimento 
Disciplinar”.

Como questão particular e pertinen-
te, chama-se à colação a questão das in-
fracções disciplinares quando entron-
cadas com factos ilícitos.

No que concerne esta questão da (in)
dependência do processo disciplinar 
relativamente ao processo crime, po-
demos assinalar uma alteração signifi-
cativa no paradigma. 

Na verdade, a primeira LGT pre-
via expressamente a dependência do 
processo disciplinar, face ao processo-
-crime, sempre que os factos consubs-
tanciassem, em simultâneo, matéria 
digna de relevo disciplinar e criminal, 
devendo ao primeiro aplicar-se os mes-
mos prazos de prescrição do segundo, 
acrescentando a mesma previsão legal, 
nesses casos, que a imputação no pro-
cesso disciplinar dependeria de sentença 
transitada em julgado.

Hoje, ainda que admitamos que a 
LGT prima pela independência dos 
processos disciplinar e crime, nomeada-
mente pela indicação expressa de pra-
zos diferentes para a prescrição, e pela 
não previsão expressa da possibilidade 
de suspender este prazo mesmo que 
estejamos perante a prática de factos, 
simultaneamente, com relevo discipli-

nar e criminal, a verdade é que, face a 
algumas dificuldades, a suspensão do 
procedimento disciplinar com a instau-
ração do processo crime poderia apro-
veitar o sucesso do procedimento disci-
plinar, reduzindo o risco de invalidades 
do mesmo, que nos casos mais graves 
podem resultar em improcedência/nu-
lidade dos despedimentos disciplinares.

Acreditamos, no entanto, que o be-
nefício que poderia advir da maior de-
pendência entre os dois processos (dis-
ciplinar e crime), nos termos referidos 
supra, apenas poderá ser suplantado 
pela evidência dos processos judiciais, 
no geral, portanto também os crimes 
em Angola serem bastante morosos, o 
que em situações de prática de factos 
mais gravosos pelo trabalhador poderia 
no limite implicar a manutenção do pa-
gamento do salário base do mesmo até 
sentença transitada em julgado no pro-
cesso crime, que pode demorar, entre 
decisão e recursos, muito mais do que o 
desejável no âmbito disciplinar/laboral.

Face a este panorama legal, de mani-
festa independência entre processos, o 
maior desafio para o Empregador é, cre-
mos, o cumprimento de todos os prazos.

Veja-se que a LGT determina que o 
direito de exercer o poder disciplinar 
prescreve no prazo de um ano após a 
prática da infração disciplinar, indepen-

dentemente dos mesmos factos consti-
tuírem crime. 

Já relativamente ao prazo de cadu-
cidade da acção disciplinar, o envio da 
convocatória ao Trabalhador para entre-
vista (audiência prévia) terá de ocorrer 
no prazo de vinte e dois dias úteis con-
tados após o conhecimento da infração 
pelo Empregador.

De facto, o exercício do poder dis-
ciplinar a contrarrelógio é no mínimo 
desafiante se pensarmos que entre a data 
da realização da entrevista até à comu-
nicação ao Trabalhador da respetiva 
decisão não podem decorrer mais de 
trinta e cinco dias. O cumprimento de 
prazos (e formalismos), à primeira vis-
ta, de simples cumprimento, revela ser, 
na prática, um desafio ao Empregador, 
cujo grau de desafio será proporcional, 
por um lado, à dimensão e complexi-
dade da sua estrutura – quanto maior e 
mais complexa, se vê obrigado a cons-
tantes reportes e decisões superiores –, 
por outro, à gravidade dos factos per-
petrados pelo Trabalhador, ao que não 
podemos olvidar de acrescer a dificulda-
de de efetuar as notificações em Angola 
nos termos exigidos pela LGT. 

Como conclusão, retira-se que todos 
estes fatores acabam por entorpecer a 
dinâmica do procedimento disciplinar, 
perigando a respetiva validade.

Carlos Vilanculos Freitas 
Sócio na CF&A 
RSA LP Mocambique 

Com o advento da evolução tecno-
lógica, evolução esta que oferece 
diversas plataformas úteis para 

flexibilização das actividades e aproxi-

mação social, a protecção de dados tor-
na-se cada vez mais matéria importante 
de que o legislador não se pode furtar. 

Uma lei sobre proteção de dados ga-
rante ao cidadão mecanismos de defesa 
face a eventual mau uso de seus dados 
por instituições que os tenham solici-
tado. Uma lei de protecção de dados 
pressupõe o estabelecimento de padrões 
mínimos a serem observados pelas enti-
dades na posse dos mesmos, bem como 
das sanções nos casos de uso indevido 
ou não autorizado.

O impacto maior de uma lei sobre 
proteção de dados pessoais é o equi-

líbrio das assimetrias de poder sobre 
a informação pessoal existente entre o 
titular dos dados pessoais e aqueles que 
os usam e compartilham.

Moçambique não dispõe de uma lei 
concreta que verse sobre a protecção de 
dados, ainda assim, o legislador consti-
tuinte dispôs de forma clara sobre estas 
matérias na Constituição da Repúbli-
ca de 2004.

De forma genérica, o legislador cons-
titucional dispõe no 71.º, n.º 2, que 
“A lei regula a protecção de dados pes-
soais de registos informáticos, as con-
dições de acesso aos bancos de dados, 

A Proteção de Dados dos Trabalhadores 
em Moçambique está ao mesmo plano de Portugal 
com o RGPD?



COMENTÁRIO |  15

VIDA JUDICIÁRIA | julho/agosto | 2021

de constituição e utilização por auto-
ridades públicas e entidades privadas 
destes bancos de dados ou de suportes 
informáticos.”

A redacção daquele comando cons-
titucional remete-nos à necessidade de 
uma lei ordinária que, por sua vez, irá 
materializar o disposto supra. É verda-
de que o foco do pretérito dispositivo 
é a informação disponibilizada e ar-
mazenada informaticamente, o que, à 
partida, não sugere a exclusão de dados 
pessoas fornecidos de outras formas. 

O número 3 do mesmo artigo proí-
be o acesso a arquivos, ficheiros e regis-
tos informáticos ou de banco de dados 
com o propósito de conhecer os dados 
pessoais de certa pessoa. Veda ainda 
a transferência, para ficheiros indivi-
duais ou de pessoas estranhas, de da-
dos pessoais guardados em ficheiros de 
instituições. Excepção é dada aos casos 
legalmente autorizados indicados nos 
parágrafos abaixo. 

Pode-se aflorar do artigo 71 da CRM 
que o legislador constituinte não igno-
rou a temática da proteção de dados, 
não obstante, remeteu o seu desenvol-
vimento ao legislador ordinário, que até 
então mantém-se inerte. A nível infra-
constitucional, temos a Lei n.º 3/2017, 
de 9 de Janeiro (estabelece o regime 
jurídico das transacçõeselectrónicas, 
do comércio electrónico e do governo 
electrónico). 

Todavia, esta lei subsume-se apenas 
às pessoas singulares, colectivas públi-
cas ou privadas que apliquem tecno-
logias de informação e comunicação, 
nas suas actividades, nomeadamente, 
transacções eletrónicas ou comerciais e 
governo eletrónico. Esta lei apresenta 
como objetivos, entre outros, a regula-
ção e disciplina das actividades no âm-
bito das transacçõeselectrónicas e como 
o estabelecimento de um ordenamento 
jurídico em que o comércio electróni-
co, as mensagens de dados, comunica-
ções electrónicas e serviços do governo 
electrónico se processem com a neces-
sária celeridade e segurança jurídica, 
portanto, a vertente institucional da 
protecçãode dados.

No capítulo IX desta lei dispõe-se 
de forma específica a respeito da pro-
tecção de dados electrónicos e, neste 

âmbito, fazemos importante saliência 
ao número 3, que de forma clara esta-
belece que nos casos em que os dados 
pessoais  não tenham sido recolhidos 
directamente do seu titular, havendo 
necessidade de divulgá-los diante de 
terceiros, é mister a apresentação ao ti-
tular dos motivos que norteiam tal di-
vulgação ou apresentação, não se apli-
cando esta regra, segundo disciplina do 
número 4 do mesmo artigo, aos casos 
de processamento de dados em que o 
fornecimento da informação ao titular 
seja impossível ou envolva um esforço 
desproporcional, ou ainda quando a sua 
divulgação seja permitida por lei e, ain-
da, nos casos de registo de dados para 
efeitos estatísticos, históricos ou cientí-
ficos. A violação ao disposto nesta lei é 
reputado contravenção.

Para além dos casos supra, podem ser 
solicitados dados pessoais sem a devida 
autorização do titular para fazer prova 
em tribunal ou, ainda, quando sejam 
solicitados para o cumprimento de cer-
tas diligências. 

A proteção de dados pessoais resulta, 
em traços gerais, da consciencialização 
do perigo ao nível dos direitos de reser-
va da vida privada. 

Aliás, a reserva da vida privada é um 
direito constitucional, cfr. artigo 41.º in 
fine e confere ao seu titular um poder de 
escolher, dispor ou não essa informação 
a terceiros, tendo sempre em conta o bi-
nómio necessidade e utilidade.

A nível do direito laboral, que se su-
põe ser o cerne da disponibilização de 
dados pessoas em sede dos contratos de 
trabalho, estabelece a Lei n.º 23/2006, 
de 01 de Agosto, Lei do Trabalho, no 
artigo 6.º, que: “O empregador não 
pode exigir ao trabalhador, no acto de 
contratação ou na execução do contra-
to de trabalho, a prestação de informa-
ções relativas à sua vida privada, excepto 
quando particulares exigências ineren-
tes à natureza da actividade profissional 
o exijam, por força da lei ou dos usos 
de cada profissão, e seja previamente 
fornecida, por escrito, a respectiva fun-
damentação.”

Como se vislumbra supra, esta dispo-
sição faz alusão a informações da vida 
privada do trabalhador cuja disponibi-
lização deverá ser, justificadamente, so-

licitada pela entidade empregadora ten-
do sempre em conta o tipo de trabalho 
a ser executado. Entendemos que estão 
fora desta autorização informações refe-
rentes à identificação das partes em sede 
do contrato de trabalho, por maioria de 
razão, devido ao imperativo legal da es-
trutura do contrato de trabalho onde, 
entre outras informações, deve figurar 
a identificação das partes, cifra artigo 
38º, al. a), da Lei do Trabalho. 

Esta excepção encontra limitações na 
própria Lei, uma vez que, apesar de ser 
obrigatória a colocação de dados pes-
soais do trabalhador, a entidade em-
pregadora não pode publicá-los sem o 
assentimento do seu titular e esta obri-
gação mantém-se em vigor mesmo após 
o término da relação laboral.

Para o constitucionalista Gomes Ca-
notilho, o direito à reserva da vida pri-
vada e familiar analisa-se fundamental-
mente em dois direitos menores, quais 
sejam o direito de impedir o acesso de 
estranhos à informação sobre a vida 
privada e familiar e o direito a que nin-
guém divulgue as informações que te-
nha sobre a vida privada e familiar de 
outrem. 

Se concordarmos que o direito à pro-
tecção de dados do trabalhador se in-
sere no campo dos direitos fundamen-
tais constitucionalmente consagrados, 
iremos, via de consequência, concordar 
que são directamente aplicáveis e vin-
culam as entidades públicas e privadas.

Ainda neste prisma laboral, podemos 
questionar a disponibilização de dados 
pessoais online para a candidatura para 
uma vaga de emprego. Nada emana da 
Lei da lei sobre o tratamento dado pela 
entidade que recebe as candidaturas das 
informações de carácter pessoal forneci-
das pelos candidatos. E, mais, verifica-
-se um silêncio absoluto, seja legal ou 
ainda nos termos e condições de can-
didatura, ao tratamento reservado aos 
dados dos candidatos não selecionados. 

Naturalmente, no caso de candidatos 
não selecionados, e porque estamos no 
campo da privacidade de um direito 
de personalidade, mormente os dados 
pessoais disponibilizados para a vaga de 
emprego, mesmo não existindo menção 
legal ou ainda no caso de silêncio dos 
termos de candidatura, deve-se concluir 
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que o titular daqueles dados pessoais 
tem o direito de exigir que as informa-
ções por si disponibilizadas sejam apa-
gadas dos registos da entidade contra-
tante ou que, quando possível, no caso 
de candidaturas por documento físico, 
que lhe sejam restituídos os seus papéis. 

É que, em muitos casos, após serem 
selecionados candidatos com o perfil 
desejado, os documentos dos não sele-
cionados são tendencialmente jogados 
em lixeiras, colocando aquela informa-
ção à deriva.

Sufraga este nosso entendimento o 
número 3 do artigo 6.º da Lei do tra-
balho ao prescrever que “Os dados pes-
soais do trabalhador obtidos pelo em-
pregador sob reserva de confidenciali-
dade, bem como qualquer informação 
cuja divulgação violaria a privacidade 
daquele, não podem ser fornecidos a 
terceiros sem o consentimento do tra-
balhador, salvo se razões legais assim o 
determinarem.”

A devolução ou ainda a eliminação 
desta informação por parte das entida-
des contratantes é uma forma constitu-
cional de garantir a privacidade, seja do 
concorrente ou do trabalhador. 

Conforme aludimos retro, a subordi-

nação do trabalhador perante o poder 
de direcção da entidade empregadora 
pode revelar-se elemento que vulnera-
biliza este direito do trabalhador, prin-
cipalmente quando estes dados são so-
licitados pela entidade empregadora, 
ainda que a natureza do trabalho não 
requeira a disponibilização de dados 
relativos a vida privada do trabalhador.

Na vida corrente dos cidadãos, de-
vido à pandemia da Covid-19, são 
constantemente solicitados dados in-
dividuais para o acesso a instituições, 
públicas e privadas, cujo destino até 
então é inserto. Inopinadamente, estas 
informações disponíveis de forma quase 
que desordeira e que constituem requi-
sito para acesso a instituições de vária 
ordem, na ausência de uma lei que re-
gule o seu uso, fragilizam a segurança 
dos seus titulares num mundo cada vez 
mais informatizado.

A falta de uma lei concreta que regule 
estas matérias de forma especial cerceia 
a possibilidade clara de responsabiliza-
ção de quem faça uso indevido ou não 
autorizado. Sendo a proteção jurídica 
de dados pessoais em geral decorrência 
da defesa dos direitos fundamentais, 
é igualmente verdade que um regime 

jurídico especial de dados pessoais no 
âmbito das relações jurídicas com as 
várias entidades, públicas e privadas, 
atentos ainda a posição do trabalha-
dor perante a entidade patronal, tor-
naria o tráfego desta informação mais 
equilibrado.

Este fosso protecionista é eviden-
te em Moçambique onde as empresas 
multinacionais em termos de protecção 
de dados pessoais dos seus trabalhado-
res está afigurada em códigos próprios 
ao estilo da legislação nacional desses 
países que, numa perspectiva prática, 
não se assemelham a realidade mo-
çambique. 

Concluindo, de forma genérica, o 
sistema jurídico nacional reconhece a 
protecção de dados com direito fun-
damental, ainda assim, é órfão de uma 
lei ordinária que regule de forma espe-
cial os mecanismos de disponibilização, 
controle e defesa deste direito nos casos 
de uso abusivo e não autorizado pelos 
detentores desta informação. 

Carece ainda de regulação o novo fe-
nómeno sustentado pela pandemia da 
COVID19 que consiste na disponibili-
zação de dados pessoais como condição 
de acesso a instituições.
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