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Modo de citar 
 
 

A citação da doutrina, ao longo da dissertação, será realizada em nota de rodapé, 

sendo as obras citadas pela primeira vez referidas pelo nome do autor da obra, em 

maiúsculas pequenas, o título, a edição (caso exista), a editora, o mês e o ano em que a 

mesma foi publicada, e o número da página correspondente à referida citação. 

Posteriormente, e caso se pretenda citar uma obra já citada anteriormente, apenas se fará 

menção ao nome do autor da obra, ao título da mesma, seguida de “ob.cit.” e o número 

da página em referência. 

Quanto à citação da jurisprudência, a mesma será realizada com a indicação do 

tribunal, o número do processo, a data e o relator. 

Relativamente às deliberações, quando citadas pela primeira vez, são referidas 

através do número, o nome, a entidade que aprovou, a cidade, a data e o número da página 

que se faz referência. Sendo certo que, caso se pretenda citar uma deliberação já citada 

anteriormente, a mesma apenas incluirá o número da referida deliberação, o título, o 

considerando (se aplicável) e a página. 

As transcrições de obras, acórdãos e deliberações serão realizadas na sua versão 

original, não se procedendo a qualquer alteração no caso de as mesmas não estarem 

redigidas com o acordo ortográfico em vigor, sendo certo que a presente dissertação será 

redigida de acordo com as regras do novo acordo ortográfico.  
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Resumo 
 

 

A presente dissertação tem como objetivo a análise dos meios de vigilância à 

distância. Este tema surgiu na medida em que o desenvolvimento das novas tecnologias 

de informação e comunicação suscitou uma controvérsia no âmbito do Direito do 

Trabalho. Desta forma, analisaremos o desenvolvimento destas novas tecnologias e as 

implicações que as mesmas acarretaram na relação laboral, sendo também objeto de 

análise os meios de vigilância à distância como sejam a tecnologia de identificação por 

radiofrequência, a videovigilância e o GPS. 

A questão principal que se debate ao longo de toda a dissertação é o facto de existir 

a necessidade de se encontrar um justo equilíbrio entre os direitos conferidos ao 

trabalhador, nomeadamente os direitos de personalidade e os direitos fundamentais, e os 

poderes conferidos ao empregador como sejam o poder de direção e controlo. Esta 

controvérsia surge na medida em que se torna necessário encontrar esse justo equilíbrio 

de forma a não serem violados nenhuns dos direitos dos trabalhadores, desta forma é 

necessário ter um cuidado acrescido na utilização das novas tecnologias de informação e 

comunicação e dos meios de vigilância à distância, uma vez que os direitos dos 

trabalhadores podem ficam limitados com o surgimento e evolução destes. 

Desta forma, surge ainda a questão de saber se os dispositivos GPS podem ser 

considerados, ou não, um meio de vigilância à distância e se, em consequência disso, 

deverão reger-se pelas normas constantes no artigo 20º do CT.  
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Abstract 
 

 

The present dissertation aims to analyze the means of remote surveillance. This 

theme came to light when the development of new information and communication 

technologies provoked a controversy in the field of Labor Law. Henceforth, we will 

analyze the development of these new technologies and the implications that these have 

had on the labor relationship. It will also be analyzed the methods of remotely sensed data 

such as radio frequency identification, video surveillance and GPS.  

The main issue being discussed throughout this dissertation is the fact that there 

is a need to find a fair balance between the rights granted to the worker, namely 

personality rights and fundamental rights, and the powers conferred on the employer, such 

as the power of direction and control. This controversy arises in the sense that it is 

necessary to find the right balance so as not to violate any of the rights of the workers; to 

achieve such balance it is necessary to take greater care when using new information and 

communication technologies and methods of remotely sensed data, since workers' rights 

may be limited by the creation and evolution of these same rights.  

On that account, it arises the question as to whether or not GPS devices can be 

considered a method of remotely sensed data and whether, as a consequence, they should 

be governed by the standards set out in Article 20 of the CT. 
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Introdução 
 

Nos últimos anos tem-se assistido a uma enorme evolução das novas tecnologias 

de informação e comunicação. Essa evolução tem-se sentido tanto na sociedade em geral 

como no âmbito laboral, mediante a implementação das novas tecnologias na relação 

laboral. Com esta evolução e implementação das NTIC na relação laboral surgiram, 

inevitavelmente, controvérsias que necessitam de resolução, na medida em que passou a 

existir uma modificação empresarial em relação à organização da atividade empresarial 

bem como modificações entre os sujeitos existentes na relação laboral, nomeadamente 

entre o empregador e o trabalhador. 

É certo que estas novas tecnologias suscitaram inúmeras vantagens com a sua 

implementação na medida em que facilitaram a comunicação entre o empregador e os 

trabalhadores, entre os diversos trabalhadores, e mesmo entre o empregador e o 

trabalhador com os seus clientes, além da facilidade que passou a existir com a venda de 

produtos online, ou mesmo com a comparação dos preços de mercado, para, desta forma, 

as empresas conseguirem oferecer o seu produto da melhor forma possível.  

No entanto, apesar das vantagens enunciadas, surgiram, consequentemente, 

alguns problemas que necessitam de resolução. Entre esses problemas existe uma 

necessidade de se encontrar um justo equilíbrio entre o poder de direção e controlo do 

empregador e os direitos de personalidade do trabalhador.  

Este problema surge na medida em que, com a implementação das novas 

tecnologias de informação e comunicação surgiram novas formas de controlo do 

trabalhador através da utilização de meios de vigilância à distância pelo empregador. 

Estes meios de vigilância à distância surgem na medida em que, antes da 

implementação das novas tecnologias de informação e comunicação, o empregador, de 

forma a exercer o seu poder de controlo, tinha de o fazer pessoalmente, caso diferente 

atualmente, uma vez que esse controlo passa a ser possível à distância.  

Ao empregador é conferido o poder de direção uma vez que o mesmo tem a 

faculdade de impor ordens e diretrizes ao trabalhador, de forma a este exercer a atividade 

para o qual foi contratado da melhor forma possível. Ora, não faria sentido que, após esse 

poder de direção conferido ao empregador, lhe fosse vedada a faculdade de verificar se 

as suas ordens e diretrizes estariam a ser devidamente cumpridas. 
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Surge, assim, o poder de controlo conferido ao empregador, uma vez que o mesmo 

tem a faculdade de verificar se as suas ordens e diretrizes estão a ser cumpridas da melhor 

forma possível. 

No entanto, não podemos descurar que na relação laboral existem dois sujeitos, e, 

por outro lado, temos o trabalhador ao qual lhe é assegurada a proteção dos seus direitos 

de personalidade, nomeadamente o direito à reserva da intimidade da vida privada. E aí 

surge o conflito anteriormente mencionado, na medida em que se torna difícil encontrar 

um justo equilíbrio entre os poderes do empregador e os direitos do trabalhador, e este 

conflito surge uma vez que a utilização desmedida dos meios de vigilância à distância 

pelo empregador pode afetar e limitar os direitos de personalidade do trabalhador, 

ameaçando a sua privacidade.  

As informações obtidas através dos meios de vigilância à distância parecem não 

ter limites na medida em que é possível recolher, tratar e armazenar as informações 

obtidas do trabalhador que, realizadas sem limites, podem perfeitamente comprometer a 

privacidade do mesmo. 

Pelo que, a partir do momento que o empregador toma conhecimento de dados 

dos trabalhadores, estes dados inserem-se na categoria de dados pessoais, pelo que o seu 

tratamento deve reger-se pelas normas constantes da Lei de Proteção de Dados Pessoais, 

lei nº 67/98 de 26 de Outubro, bem como pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de 

Dados, Regulamento (UE) 2016/ 679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 

Abril de 2016, que revoga a diretiva 95/46/CE. 

Uma vez que a implementação das novas tecnologias de informação e 

comunicação e dos meios de vigilância à distância na relação laboral acarretaram riscos 

e novas questões jurídicas que necessitam de resolução, pareceu-nos que o presente tema 

seria interessante de investigar na medida em que se torna necessário entender até que 

ponto os direitos de personalidade do trabalhador podem ficar limitados com a 

implementação na relação laboral dos referidos meios. 

Perante o exposto supra, a presente dissertação foi dividida em três capítulos, de 

forma a enquadrar o tema em análise.  

Desta feita, o primeiro capítulo incide sobre a relação laboral, ou seja, numa 

primeira parte serão analisados os requisitos para a celebração do contrato de trabalho, na 

medida em que o mesmo deve respeitar os pressupostos constantes no artigo 11º do 

Código do Trabalho, analisando-se individualmente cada um desses pressupostos. Sendo 

certo que também se irá proceder à análise das características do contrato de trabalho.  
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Após a análise do contrato de trabalho per si, serão analisados os direitos de 

personalidade conferidos ao trabalhador, presentes tanto na Constituição da República 

Portuguesa, como no Código Civil e no Código do Trabalho, bem como os poderes de 

direção, controlo e vigilância conferidos ao empregador. Numa primeira fase também se 

irá enunciar o que se entende por despedimento e qual a justa causa de despedimento por 

facto imputável ao trabalhador. 

O segundo capítulo da referida dissertação terá por base o estudo dos meios de 

vigilância à distância, nomeadamente as novas tecnologias de informação e comunicação, 

uma vez que estas têm evoluído significativamente ao longo do tempo e têm suscitado 

uma mudança e evolução na sociedade em geral e, em particular, no Direito do Trabalho. 

Sendo que no referido capítulo discutiremos o direito à privacidade do trabalhador, direito 

essencial que deve ser sempre respeitado pelo empregador, e de que forma o poder de 

controlo do empregador não limite o direito à privacidade do trabalhador. 

Por fim, no terceiro e último capítulo desenvolveremos a temática do sistema de 

geolocalização, mediante a descrição das vantagens e desvantagens que a implementação 

dos mesmos acarreta na relação laboral, além dos princípios que necessitam de ser 

respeitados aquando a implementação e utilização destes dispositivos, que se encontram 

presentes na Lei da Proteção de Dados Pessoais e no Regulamento Geral sobre a Proteção 

de Dados.  

Neste sentido irá analisar-se a Deliberação n.º 7680/2014, “Aplicável aos 

tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias de geolocalização 

no contexto laboral” e aprovada na sessão plenária da Comissão Nacional de Proteção de 

Dados, em Lisboa, a 28 de outubro de 2014, de forma a analisar os dispositivos de 

geolocalização.  

Também como forma de averiguar as consequências da implementação destes 

dispositivos na relação laboral optou-se pela análise de diversos acórdãos de forma a ser 

possível tomarmos conhecimento das diversas posições adotadas pela jurisprudência. 
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1. Noção de contrato de trabalho 

 
A noção de contrato de trabalho encontra-se prevista no artigo 11º do Código do 

Trabalho, com a epígrafe “Noção de contrato de trabalho”, na qual consta que “contrato 

de trabalho é aquele pelo qual uma pessoa singular se obriga, mediante retribuição, a 

prestar a sua atividade a outra ou outras pessoas, no âmbito de organização e sob a 

autoridade destas”. 

Cumpre desde logo salientar que, da análise do disposto no artigo 11º do Código 

do Trabalho, é possível verificar a necessidade da existência de, pelo menos, quatro 

pressupostos essenciais que necessitam de estar preenchidos para, desta forma, ser 

possível a celebração de um contrato de trabalho.  

Um dos elementos essenciais à celebração do contrato de trabalho é a retribuição.1 

O nº 1 do artigo 258º do CT refere que a retribuição é “a prestação a que, nos termos do 

contrato, das normas que o regem ou dos usos, o trabalhador tem direito em 

contrapartida do seu trabalho”.2 Esta retribuição, geralmente, é realizada em dinheiro.3 

Uma vez que é obrigatório, no âmbito do contrato de trabalho, o empregador entregar a 

retribuição ao trabalhador, esta é considerada um elemento essencial do mesmo4, sendo 

que, sem a entrega da retribuição, o contrato de trabalho será considerado sem efeito.5  

O segundo elemento fundamental a ter em consideração no contrato de trabalho é 

a natureza da prestação a que o trabalhador se obriga a prestar6, ou seja, o facto de o 

trabalhador se obrigar a “prestar a sua atividade” ao empregador. Trata-se de uma 

                                                           
1 A este propósito, AMADO, João Leal, “Contrato de trabalho”, 3ª Edição, Coimbra Editora, S.A., Agosto 2011, pp.60-61. 
2 Consta do nº2 do referido artigo que: “A retribuição compreende a retribuição base e outras prestações regulares e periódicas feitas, 

direta ou indiretamente, em dinheiro ou em espécie.” Sendo que “presume-se constituir retribuição qualquer prestação do 

empregador ao trabalhador.” (Conforme melhor consta do nº 3 do artigo 258º do CT). 
3 Ver, neste sentido, MESQUITA, José Andrade, “Direito do Trabalho”, Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 

Lisboa, 2003, pp. 211-212. 
4 Neste sentido, LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, “Direito do Trabalho”, 2ª Edição, Almedina, Janeiro, 2010, p. 117. 
5 A jurisprudência é unânime em aceitar a retribuição como elemento essencial do contrato de trabalho. Neste sentido esclarece 

CURADO, Armando Antunes, em “Manual Prático de Direito do Trabalho”, 4ª Edição, Quid Juris Sociedade Editora, 2007, pp 58-60: 

“A retribuição constitui, no contrato de trabalho, a contrapartida essencial a cargo do empregador” (…) “Devido à sua função social 

como fonte de rendimento de que depende o trabalhador e seu agregado familiar a retribuição merece uma especial protecção 

jurídica. Assim, as normas, quer de convenções colectivas quer de portarias de regulamentação de trabalho que fixam retribuições 

mínimas são de interesse e ordem pública pelo que não podem ser afastadas na sua aplicação, por mera vontade dos particulares 

directamente interessados. Porque assim é, será nulo ou irrelevante o acordo celebrado entre o empregador e o trabalhador em que 

este aceita auferir salário inferior ao que se encontre fixado no instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, uma vez que 

as retribuições aí fixadas, consideradas como valores mínimos devidos, constituem direitos indisponíveis, sendo irrelevantes os 

motivos que conduzem a esse acordo”. 
6 Cfr. LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, “Direito do Trabalho”, ob. cit., p. 117. 
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prestação de atividade na qual o trabalhador obriga-se a realizar, no seu tempo de 

trabalho, a atividade para o qual foi contratado7 8, considerando-se tempo de trabalho o 

disposto no artigo 197º nº1 do CT: “Considera-se tempo de trabalho qualquer período 

durante o qual o trabalhador exerce a atividade ou permanece adstrito à realização da 

prestação, bem como as interrupções e os intervalos previstos no número seguinte”.  

Consta do referido artigo 11º do CT que “uma pessoa singular se obriga (…) a 

prestar a sua atividade a outra ou outras pessoas”. Daqui se retira, que, na relação 

contratual, existem dois sujeitos, nomeadamente o trabalhador e o empregador. O 

trabalhador presta a sua atividade, mediante retribuição. Esta prestação de atividade do 

trabalhador é considerada infungível uma vez que este não pode fazer-se substituir por 

outra pessoa. No entanto, existe a possibilidade de o empregador consentir que alguém 

realize o trabalho por certo trabalhador, apesar da doutrina dominante defender que essa 

prestação é considerada infungível.9  

Refere PEDRO ROMANO MARTINEZ10, que o “contrato de trabalho assenta 

numa relação fiduciária, em que a confiança recíproca tem um papel de relevo (…); 

ainda que a contratação em massa tenha quebrado o laço fiduciário entre o trabalhador 

e o empregador, não é aceitável que um trabalhador, certo dia, para a realização da 

actividade a que se obrigou, se faça substituir por outrem. (…) Todavia, a actividade a 

que o trabalhador se obriga corresponde a uma prestação infungível (…). Deste modo, 

a infungibilidade da prestação não permite a substituição, ainda que temporária, do 

trabalhador”. Por outro lado, na relação contratual temos o empregador que deve orientar 

e autorizar o trabalho do trabalhador, pagando a este uma retribuição. Ao contrário da 

infungibilidade do trabalhador, no contrato de trabalho há a possibilidade de existirem 

vários empregadores, razão pela qual, torna-se esta uma prestação fungível.11 

Por fim, na relação contratual, temos presente a subordinação jurídica12, na 

medida em que o artigo 1152º do Código Civil13 prevê que o trabalhador deve prestar a 

                                                           
7 Neste sentido, MESQUITA, José Andrade, “Direito do Trabalho”, ob. cit., p. 211. 
8 Cfr. AMADO, João Leal, “Contrato de Trabalho”, ob. cit., pp. 59-60.  
9 Como refere AMADO, João Leal, “Contrato de Trabalho”, ob. cit., pp. 65-66 e LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, “Direito do 

Trabalho”, ob. cit., pp. 122-124. 
10 Na sua obra “Direito do Trabalho”, 4ª edição, Almedina, Julho, 2008, pp. 292-293. 
11 Como considera LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, “Direito do Trabalho”, ob. cit., pp.237-239. 
12 Neste sentido, CORDEIRO, António Menezes, “Manual de Direito do Trabalho”, Almedina, Coimbra, 1991, pp. 15-18. 
13 “Contrato de trabalho é aquele pelo qual uma pessoa se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua atividade intelectual ou 

manual a outra pessoa, sob a autoridade e direção desta.” (negrito e sublinhados nossos). 



Capítulo I - Relação Laboral 

9 

sua atividade sob a autoridade e direção do empregador.14 A subordinação jurídica é um 

elemento essencial do contrato de trabalho e aquele que o diferencia de outros contratos, 

na medida em que a mesma se caracteriza por entre o trabalhador e o empregador existir 

uma dependência e um dever de obediência do primeiro em relação ao segundo.15 16  

O trabalhador rege-se pelas normas e direções dadas pelo empregador, no entanto, 

estas ordens imputadas pelo empregador nunca podem ir contra os direitos de 

personalidade do trabalhador, conforme melhor consta do nº1 do artigo 16º do CT: “O 

empregador e o trabalhador devem respeitar os direitos de personalidade da 

contraparte, cabendo-lhes, designadamente, guardar reserva quanto à intimidade da 

vida privada”.17  

Também o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, processo nº 

73/12.3TTVNF.P1.S118, refere que “o poder de direção do empregador, enquanto 

realidade naturalmente inerente à prestação de trabalho e à liberdade de empresa, inclui 

os poderes de vigilância e controle, os quais, têm, no entanto, de se conciliar com os 

princípios de cariz garantístico que visam salvaguardar a individualidade dos 

trabalhadores e conformar o sentido da ordenação jurídica das relações de trabalho em 

função dos valores jurídico-constitucionais”. De frisar ainda que o poder de direção do 

empregador sobre o trabalhador pode ser exercido por superiores hierárquicos do 

trabalhador, conforme consta no nº 2 do artigo 128º do CT.19 Consequentemente, apesar 

de por vezes parecer que o trabalhador é autónomo no exercício das suas funções, por não 

receber diretamente ordens e direções da sua entidade patronal, no final verifica-se 

sempre a existência da subordinação jurídica na relação contratual.20 

                                                           
14 Neste sentido, LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, “Direito do Trabalho”, ob. cit., p. 118. 
15 Cfr. AMADO, João Leal, “Contrato de Trabalho”, ob. cit., pp. 61-62. 
16 Cfr. XAVIER, Bernardo da Gama Lobo, “Manual de Direito do Trabalho”, Verbo, Lisboa de 2011, pp. 37-39. 
17 Consta no nº2 do referido artigo que “o direito à reserva da intimidade da vida privada abrange quer o acesso, quer a divulgação 

de aspetos atinentes à esfera íntima e pessoal das partes, nomeadamente relacionados com a vida familiar, afetiva e sexual, com o 

estado de saúde e com as convicções políticas e religiosas.” 
18 Datado de 13-11-2013, relator Mário Belo Morgado. 
19 “O dever de obediência respeita tanto a ordens ou instruções do empregador como de superior hierárquico do trabalhador, dentro 

dos poderes que por aquele lhe forem atribuídos”. (negrito e sublinhados nossos). 
20 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, processo nº 517/10.9TTLSB.L1.S1, datado de 21-05-2014, relator Mário Belo Morgado: 

“Na verdade, como paradigmaticamente refere sobre esta problemática Monteiro Fernandes:[18] “A subordinação pode não 

transparecer em cada instante do desenvolvimento da relação de trabalho. Muitas vezes, a aparência é de autonomia do 

trabalhador, que não recebe ordens diretas e sistemáticas; mas, a final verifica-se que existe, na verdade (...). [N]ão é necessário 

que essa dependência se manifeste ou explicite em atos de autoridade e direção efetiva. Isto é tanto mais real quanto mais se avança 

na sofisticação e diferenciação das qualificações profissionais. Muitos trabalhadores conhecem melhor o trabalho que têm que 

realizar do que o empregador.” e Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, processo nº 3304/06.5TTLSB.S1, datado de 04-05-2011, 
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Para além dos pressupostos essenciais que necessitam de estar preenchidos para a 

existência de um contrato de trabalho, este tem necessariamente de obedecer a certas 

características, entre elas, o princípio da liberdade de forma. Significando isto que a 

celebração do contrato de trabalho não depende, regra geral, da observância de uma forma 

especial, pelo que não necessita de ser celebrado por escrito, devendo apenas obedecer a 

forma legal quando a lei assim o determina.21 22 

Acrescendo ainda o facto de o contrato de trabalho ser um contrato 

sinalagmático23, uma vez que existe um nexo causal entre as obrigações das partes. Ou 

seja, o trabalhador obriga-se a prestar a sua atividade mediante a retribuição que o 

empregador é obrigado a conceder ao trabalhador24, podendo, cada uma das partes, se 

recusar nas suas obrigações enquanto a outra parte não cumprir com as obrigações que 

lhes são devidas.25  

Para além da bilateralidade do contrato de trabalho este tem também como 

característica a onerosidade, dado que as partes recebem ambas um benefício com a 

prestação do outro, o trabalhador por um lado recebe a retribuição, o empregador por 

outro recebe os benefícios do trabalho prestado pelo trabalhador26. Como já supra 

referido, a retribuição é o elemento essencial para a existência de um contrato de 

trabalho27, sem esta o contrato de trabalho não poderá ser considerado válido.  

                                                           
relator Fernandes da Silva: “25 - "Esta é a noção adquirida em todos os sistemas. Entre nós já se recolhia de um Ac. S.T.A. de 22/6/43, 

segundo o qual "existe subordinação jurídica do trabalhador para com um patrão logo que este tenha o direito de lhe dar ordens ou 

de dirigir ou fiscalizar o seu serviço, não se exigindo que de facto e permanentemente o faça". (negrito e sublinhados nossos). 
21 Artigo 110º do CT: “O contrato de trabalho não depende da observância de forma especial, salvo 

quando a lei determina o contrário”. 
22 Cfr. LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, “Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 118-119.  
23 Neste sentido, CORDEIRO, António Menezes Cordeiro, “Manual de Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 133-135 e LEITÃO, Luís Manuel 

Teles de Menezes, “Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 120-121. 
24 “Cada uma delas dá e recebe, considerando aquilo que dá retribuído ou contrabalançado por aquilo que recebe. Cada uma das 

prestações é a contrapartida da outra. Não vemos aqui uma pessoa proporcionar, à sua custa, a outra uma vantagem patrimonial 

pura e simples. Cada uma das partes recebe da outra uma vantagem, mas paga-a com um sacrifício correspondente”, conforme 

refere ANDRADE, Manuel A. Domingues de, na sua obra intitulada “Teoria Geral da Relação Jurídica - Vol II - Facto Jurídico, em 

especial Negócio Jurídico”, 9ª reimpressão, Almedina, Outubro, 2003, pp. 54-55. 
25 Exceção de não cumprimento do contrato presente no artigo 428.º do CC: “(Noção) 1. Se nos contratos bilaterais não houver prazos 

diferentes para o cumprimento das prestações, cada um dos contraentes tem a faculdade de recusar a sua prestação enquanto o outro 

não efetuar a que lhe cabe ou não oferecer o seu cumprimento simultâneo.  

2. A exceção não pode ser afastada mediante a prestação de garantias”. 
26 Neste sentido, MESQUITA, José Andrade, “Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 235-236.  
27 Cfr. LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, “Direito do Trabalho”, ob. cit., p. 120. 
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Ademais, o contrato de trabalho é considerado um contrato bilateral, nominado e 

típico.28 Bilateral na medida em que resulta do encontro entre duas vontades contrapostas, 

por um lado o empregador, por outro lado o trabalhador. Nominado e típico na medida 

em que a lei o designou como contrato de trabalho29, regulamentando-o e estabelecendo 

o seu regime geral no Código do Trabalho e em legislação complementar.   

Por fim, o contrato de trabalho rege-se pelo princípio da liberdade contratual30, 

sempre dentro dos limites da lei. Por um lado, temos a liberdade do empregador em 

contratar ou não contratar certo empregador31, por outro existe a possibilidade das partes 

estipularem entre si as cláusulas presentes no contrato de trabalho. 

 

 

2. Direitos de personalidade do trabalhador 
 

Os direitos de personalidade encontram-se consagrados tanto na Constituição da 

República Portuguesa como no Código Civil e no Código de Trabalho.32 Estes direitos 

correspondem a direitos inerentes ao trabalhador33, que não podem ser prejudicados no 

exercício das suas funções, como é exemplo o direito à integridade física. A lei protege 

os indivíduos, pelo que o desrespeito por esses direitos importa a responsabilidade civil a 

quem os viole.34 Não existe, na legislação, nenhum conceito típico que defina os direitos 

de personalidade do trabalhador, limitando-se o legislador a consagrá-los. No entanto, 

encontra-se previsto no artigo 70º do CC o princípio geral dos direitos de personalidade.  

                                                           
28 Veja-se a propósito LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, “Direito do Trabalho”, ob. cit., p. 118 e MARTINEZ, Pedro Romano, 

“Direito do Trabalho”, ob. cit., 288-289. 
29 Artigo 11º do CT. 
30 Presente no artigo 405º do CC: “1. Dentro dos limites da lei, as partes têm a faculdade de fixar livremente o conteúdo dos contratos, 

celebrar contratos diferentes dos previstos neste código ou incluir nestes as cláusulas que lhes aprouver.  

2. As partes podem ainda reunir no mesmo contrato regras de dois ou mais negócios, total ou parcialmente regulados na lei”. 
31 Neste sentido, o Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, processo nº 325/06.1TBTBU.C1, datado de 10-07-2013, relator 

Henrique Antunes, refere que: “O princípio da liberdade contratual tem como dimensão positiva a liberdade de contratar – freedom 

to contract. Mas comporta, igualmente, uma dimensão negativa, a liberdade de não contratar – freedom from contract”. 
32 Ver para mais desenvolvimentos, MARTINEZ, Pedro Romano, “Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 355-360 e MOREIRA, Teresa 

Alexandra Coelho, “Estudos de Direito do Trabalho”, Almedina, Setembro, 2011, pp. 65-84. 
33 No mesmo sentido, ABRANTES, José João, “Contrato de Trabalho e Direitos Fundamentais”, Coimbra Editora, Maio, 2005, pp. 50-

63. 
34 Conforme consta do nº2 do artigo 70º do CC: “Independentemente da responsabilidade civil a que haja lugar, a pessoa ameaçada 

ou ofendida pode requerer as providências adequadas às circunstâncias do caso, com o fim de evitar a consumação da ameaça ou 

atenuar os efeitos da ofensa já cometida”. 
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Um dos direitos de personalidade imprescindível para a existência da relação 

laboral é a igualdade35, sendo certo que não podem existir condutas discriminatórias, pois, 

conforme consagrado na lei, “ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, 

privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, 

raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, 

instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual”.36  

Estando, de igual forma, consagrados outros direitos de personalidade na CRP, 

nomeadamente no Título II “Direitos, liberdades e garantias”, Capítulo I, com a epígrafe 

“Direitos, liberdades e garantias pessoais”. No artigo 25º da CRP consta o direito à 

integridade pessoal, sendo certo que a integridade moral e física é inviolável, sendo um 

direito que deve ser garantido: “ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou 

penas cruéis, degradantes ou desumanos”. 

Quanto ao CC, estes encontram-se consagrados no artigo 70º e ss, nomeadamente 

no artigo 72º “direito ao nome”, no artigo 79º “direito à imagem”, no artigo 80º “direito 

à reserva sobre a intimidade da vida privada”, entre outros.  

Quanto aos direitos de personalidade consagrados no CT, estes encontram-se 

previstos no artigo 14º e ss.  O regime consagrado no CT, relativamente aos direitos de 

personalidade, não é independente da aplicação do regime geral presente tanto na CRP 

como no CC, uma vez que “(…) o regime dos direitos de personalidade concretizado no 

Código do Trabalho não é autónomo e independente da tutela constitucional e civil dos 

direitos de personalidade, limitando-se a indicar, de modo exemplificativo, alguns 

direitos que têm especial relevância no âmbito laboral, sem descurar o regime geral”.37 

O trabalhador é considerado, na relação laboral, a parte mais fraca38 39, pelo que, 

o legislador, de forma a proteger o trabalhador, garantiu a defesa dos direitos de 

personalidade deste. No entanto, o legislador não garantiu apenas a defesa desses direitos 

                                                           
35 Cfr. XAVIER, Bernardo da Gama Lobo, “Manual de Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 451-452. 
36 Artigo 13º da CRP. 
37 MARTINEZ, Pedro Romano, “Direito do Trabalho”, ob. cit., p. 357. 
38 Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, processo nº 1673/14.2T8MTS.P1, datado de 01-02-2016, relator Jerónimo Freitas: “Na 

verdade, se é inegável que a Lei n.º 63/2003 prossegue um interesse público no combate à utilização indevida do contrato de prestação 

de serviços em relações de trabalho subordinado, afigura-se-nos igualmente que através dos mecanismos instituídos pela referida lei 

pretendeu o legislador, se calhar até com propósito mais direto, atuar em proteção do trabalhador, normalmente reconhecido como 

a parte mais fraca e vulnerável numa relação de trabalho subordinado - «esta proteção atua diretamente em cada caso concreto, 

mas prossegue concomitantemente o interesse público do combate, em geral, à precariedade» [AC TRL 25.03.2015, supra citado]”. 

(negrito e sublinhados nossos). 
39 Neste sentido ver nota de rodapé nº 78 de ABRANTES, José João, “Contrato de trabalho e Direitos Fundamentais”, ob. cit., p. 51. 
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ao trabalhador, no CT encontram-se também consagrados meios de defesa dos direitos de 

personalidade do empregador, pelo que, há uma proteção de ambos os sujeitos laborais. 

No CT encontramos essa proteção, do trabalhador e do empregador, no artigo 14º, no 

artigo 15º onda consta que “o empregador (…) e o trabalhador gozam do direito à 

respetiva integridade física e moral” e no artigo 16º, nomeadamente no nº1, no qual o 

legislador estipulou que “o empregador e o trabalhador devem respeitar os direitos de 

personalidade da contraparte, cabendo-lhes, designadamente, guardar reversa quanto à 

intimidade da vida privada”.  

Ora, a reserva da intimidade da vida privada40 reflete-se na medida em que o 

trabalhador tem o direito de reservar aspetos da sua vida privada que, não sendo 

diretamente relevantes para a atividade por ele exercida, não merecem tutela por parte do 

empregador. O mesmo se aplicando às condutas extralaborais do trabalhador, situação 

que apenas pode ser revertida quando, na verdade, haja uma conexão relevante entre as 

condutas adotadas pelo trabalhador e o trabalho exercido pelo mesmo ou, quando as 

informações pretendidas pelo empregador sejam fator importante para revelar a aptidão 

do trabalhador, e sejam estritamente necessárias, situação que o empregador deve 

justificar de forma fundamentada por escrito.41 42 

No entanto, apesar do legislador assegurar a tutela dos direitos de personalidade 

dos sujeitos laborais, há um maior cuidado na proteção do trabalhador43, sempre sem 

descurar os direitos do empregador, uma vez que é necessário que exista um justo 

equilíbrio entre os direitos de personalidade do trabalhador e o princípio da liberdade de 

gestão empresarial.44 Não pode, o empregador, sobrepor aos direitos de personalidade do 

trabalhador o seu poder de direção e controlo sobre a atividade desenvolvida pelo 

trabalhador. O empregador tem o poder de dar ordens e instruções aos trabalhadores e, 

consequentemente, tem o direito de verificar se essas ordens e instruções estão a ser 

devidamente cumpridas, sempre sem violar os direitos fundamentais dos trabalhadores. 

Quanto à tutela dos direitos de personalidade do trabalhador, e a título meramente 

exemplificativo, temos os artigos 17º, 20º e 22º do CT, direitos esses que iremos abordar 

                                                           
40 Cfr. LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, “Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 168-171. 
41 Por outro lado, quando haja causa justificativa, cabe ao trabalhador o dever de informar o empregador. 
42 Neste seguimento ver a obra de RAMALHO, Maria do Rosário Palma, “Estudos de Direito do Trabalho”, Volume I, Almedina, Junho, 

2003, p. 172-174. 
43 Nº1 do artigo 17º do CT. 
44 Neste sentido, MARTINEZ, Pedro Romano, “Direito do Trabalho”, ob. cit., p. 358 e RAMALHO, Maria do Rosário Palma, “Estudos de 

Direito do Trabalho”, ob. cit., p. 174. 
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posteriormente. No entanto, o artigo 19º nº1 do CT prevê que o empregador não pode 

exigir a realização de testes e exames médicos, “salvo quando estes tenham por 

finalidade a proteção e segurança do trabalhador ou de terceiros, ou quando 

particulares exigências inerentes à atividade o justifiquem, devendo em qualquer caso 

ser fornecida por escrita ao candidato a emprego ou trabalhador a respetiva 

fundamentação”.  Ora, sendo a regra geral a proteção dos direitos de personalidade do 

trabalhador, o empregador, devidamente fundamentado, pode requerer a obtenção de 

informações, uma vez que não nos encontramos na presença de uma proteção unilateral 

e incondicional do trabalhador, no entanto as restrições aos direitos fundamentais devem 

ser devidamente justificadas, adequadas e proporcionais.  

Conforme afirma MARIA DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO “este princípio 

geral de imposição dos direitos fundamentais e dos direitos de personalidade do 

trabalhador ao desenvolvimento da sua actividade laboral e, em geral, durante a 

execução do contrato de trabalho, é, naturalmente, compatível com a admissibilidade de 

limites ou restrições a esses direitos do trabalhador, que encontram a sua justificação no 

próprio contrato de trabalho”. 45 Pelo que, “(…) os direitos fundamentais e os direitos 

de personalidade do trabalhador podem ser objecto de limites voluntários, ou por 

vontade do próprio trabalhador (constituindo, pois, auto-limitações) ou por acordo entre 

o trabalhador e o empregador, no próprio contrato de trabalho ou em sede de 

instrumento de regulamentação colectiva de trabalho”.46 

 

 

3. Poder de direção e o poder de vigilância e controlo do empregador 

 

O trabalhador, conforme melhor consta do artigo 11º do CT, tem a obrigação de 

prestar a sua atividade mediante organização e autoridade do empregador, sendo que a 

este último é conferido uma série de poderes de forma a poder levar a cabo a autoridade 

que lhe é concedida.47 

                                                           
45 Em “Direito do Trabalho”, Parte II – Situações Laborais Individuais, 2ª edição, Almedina, Outubro, 2008, p. 382. 
46 RAMALHO, Maria do Rosário Palma, “Direito do Trabalho”, Parte II – Situações Laborais Individuais, ob. cit., p. 384. 
47 Cfr. XAVIER, Bernardo da Gama Lobo, “Manual de Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 413-441. 
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Desta forma, de entre os diferentes poderes conferidos ao empregador48, é 

importante salientar o poder de direção que encontra consagração no artigo 97º do CT: 

“compete ao empregador estabelecer os termos em que o trabalho deve ser prestado, 

dentro dos limites decorrentes do contrato e das normas que o regem”.  Como refere 

PEDRO ROMANO MARTINEZ49, “no conteúdo do poder de direção incluem-se as 

faculdades de, atendendo à categoria do trabalhador, lhe indicar a actividade a 

desenvolver, o modo como deve ser efectuada, o local onde será realizada, etc. (…), bem 

como alterações à actividade, modo, local, etc., desde que as mesmas não pressuponham 

uma mudança de categoria, caso em que poderá estar em causa o ius variandi (…). Para 

além destas faculdades, também se inclui no conteúdo do poder de direcção, 

nomeadamente, a fiscalização da actividade, as instruções quanto à sua realização, ou a 

determinação do momento em que a tarefa deve ser desenvolvida”. 

O referido poder de direção50 pode ser delegado em superiores hierárquicos do 

trabalhador, pois “o dever de obediência respeita tanto a ordens ou instruções do 

empregador como de superior hierárquico do trabalhador”.51 O empregador pode, 

individualmente, estabelecer as ordens concretas aplicáveis a cada trabalhador, ou, em 

alternativa, pode elaborar um regulamento interno de empresa52, no qual essas ordens são 

aplicadas de forma genérica, sendo que “o empregador pode elaborar regulamento 

interno de empresa sobre organização e disciplina do trabalho”.53 

O poder de direção do empregador contrasta com a subordinação jurídica do 

trabalhador, sendo esta um elemento essencial do contrato de trabalho, e, 

consequentemente, com o dever de obediência54 a que o trabalhador se encontra adstrito. 

Uma vez que o empregador tem a faculdade de determinar as funções do trabalhador, de 

acordo com as necessidades do empregador e dos fins para os quais o trabalhador foi 

                                                           
48 De salientar o poder disciplinar conferido ao empregador e que encontra consagração no artigo 98º do CT: “O empregador tem 

poder disciplinar sobre o trabalhador ao seu serviço, enquanto vigorar o contrato de trabalho”. 
49 “Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 629-630. 
50 Neste sentido LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, “Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 389-391. 
51 Nº2 do artigo 128º do CT (negrito e sublinhados nossos). 
52 Neste sentido, AMADO, João Leal, “Contrato de Trabalho”, ob. cit., p. 208. 
53 Conforme consta do artigo 99º do CT. 
54 O dever de obediência a que o trabalhador se encontra obrigado a respeitar está previsto no artigo 128º nº1 al. e) e nº2: “1- Sem 

prejuízo de outras obrigações, o trabalhador deve:  

e) Cumprir as ordens e instruções do empregador respeitantes a execução ou disciplina do trabalho, bem como a segurança e saúde 

no trabalho, que não sejam contrárias aos seus direitos ou garantias; 

2- O dever de obediência respeita tanto a ordens ou instruções do empregador como de superior hierárquico do trabalhador, dentro 

dos poderes que por aquele lhe forem atribuídos”. 
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contratado, tem também o dever de emitir ordens e instruções ao trabalhador de forma a 

este ter a possibilidade de realizar o seu trabalho da melhor forma possível.55  

Claro é que se o trabalhador se encontra sobre a organização e autoridade do 

empregador, este deve ter a faculdade de verificar se as suas ordens e diretrizes estão a 

ser devidamente cumpridas.56 Sendo que este poder de direção deve sempre respeitar as 

condutas da boa fé e nunca ir contra os direitos, liberdades e garantias do trabalhador, 

sendo certo que qualquer tipo de restrição a estes direitos, liberdades e garantias deve ser 

justificado, proporcional e adequado.  

O empregador deve sempre exercer as suas funções apenas durante a prestação de 

trabalho, tentando não interferir na esfera privada do trabalhador, existindo exceções, 

nomeadamente quando os comportamentos do trabalhador fora do local de trabalho 

possam influenciar a sua prestação na realização do seu trabalho, podendo, 

eventualmente, pôr em risco o bom funcionamento da empresa. 

No entanto, o poder de direção tem limites, uma vez que o trabalhador não deve 

obediência ao empregador se as ordens por este instruídas forem contrárias aos seus 

direitos fundamentais e de personalidade, sendo que no artigo 129º do CT estão previstas 

as garantias do trabalhador e, consequentemente, estão elencadas as proibições do 

empregador, ou seja, o poder de direção não pode contrariar o constante no referido 

artigo.57 Caso contrário, o trabalhador pode desrespeitar as ordens dadas pelo 

empregador. 

Como refere TERESA ALEXANDRA COELHO MOREIRA58: “a faculdade de 

vigilância e controlo é necessária para a organização laboral da empresa, representando 

um instrumento fundamental para a valoração das formas de execução do contrato de 

                                                           
55 Neste sentido, RAMALHO, Maria do Rosário Palma, “Do fundamento do poder disciplinar laboral”, Almedina, Coimbra, 1993, pp. 

156-157. 
56 Neste sentido, MESQUITA, José Andrade, “Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 214-215. 
57 MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, em “Da esfera privada do trabalhador e o controlo do empregador”, Stvdia Ivridica 78, Coimbra 

Editora, 2004, pp. 242-243: “Para que haja obediência é necessário que a ordem dada cumpra certos requisitos. Assim, para além 

de ter de emanar da autoridade competente, deverá ter em atenção as atribuições do trabalhador, sendo compatível com as cláusulas 

do contrato ou com a natureza do trabalho a prestar, e não ser ilícita, imoral ou vexatória, atendendo contra a sua dignidade. Desta 

forma, o poder diretivo, como qualquer outro, tem limites, não devendo o trabalhador obediência sempre que as ordens ou instruções 

se mostrem contrárias aos seus direitos e garantias, nomeadamente quando contrariem alguma das previsões constantes do art. 120.º 

do C.T., ou quando forem contrárias a regras gerais, como acontece em relação aos direitos de personalidade – arts. 70.º e ss. do 

C.C. O trabalhador poderá legitimamente desrespeitar a ordem recebida, desde que seja contrária às garantias que a lei lhe atribui, 

com os seus direitos de personalidade, ou na eventualidade do seu cumprimento envolver perigo para a sua saúde ou vida e ainda 

quando implicar a prática de um ato ilícito”. 
58 Em “Estudos de Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 13-14. 
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trabalho. O empregador tem, desta forma, o poder de, na fase da execução do contrato 

de trabalho, controlar e vigiar a prestação de trabalho realizada pelo trabalhador. A 

doutrina é unânime em entender que este poder de controlo é inerente ao próprio 

contrato de trabalho já que não teria lógica que o empregador pudesse ditar ordens e 

instruções ao abrigo do seu poder directivo e, depois, não pudesse verificar se elas 

estariam a ser bem cumpridas.” 

 De referir ainda que “relativamente ao poder de vigilância e controlo, ele 

desempenha uma dupla função no contrato de trabalho. Por um lado, trata-se de um 

corolário do poder directivo na vertente relativa ao desenvolvimento da actividade 

laboral: cabendo ao empregador direccionar em concreto o trabalhador no cumprimento 

da prestação, inere a esta direcção o controlo da forma como o trabalhador está a 

cumprir as suas ordens e instruções. Por outro lado, o controlo do trabalhador é uma 

operação prévia ao exercício do poder disciplinar: é a vigilância do trabalhador que 

permite avaliar o incumprimento do trabalhador, que justifica a actuação disciplinar”.59 

Assim sendo, o poder de direção está interligado com o poder de vigilância e 

controlo do empregador na medida em que, conforme já referido, não faria sentido o 

empregador não ter a faculdade de averiguar se as suas ordens e instruções estariam a ser 

corretamente cumpridas60, proibindo-se naturalmente controlos que invadam a 

privacidade do trabalhador. Neste seguimento, surge o artigo 20º do CT, no qual o 

legislador impede o empregador de utilizar meios de vigilância à distância com a 

finalidade de controlar o desempenho do trabalhador.61 

Por fim, menciona ainda TERESA ALEXANDRA COELHO MOREIRA que “o 

poder de controlo e vigilância do empregador configura-se, assim, tradicionalmente, 

como uma manifestação do poder directivo, pois por lógica, a atribuição de poderes para 

a organização produtiva da empresa deve ser acompanhada das faculdades tendentes à 

comprovação do grau de diligência empregue pelo trabalhador na execução do seu 

contrato de trabalho”.62 

                                                           
59 RAMALHO, Maria do Rosário Palma, “Direito do Trabalho”, Parte II – Situações Laborais Individuais, ob. cit., p. 606. 
60 Ver neste sentido nota de rodapé nº 42 de RAMALHO, Maria do Rosário Palma, “Do fundamento do poder disciplinar laboral”, ob. 

cit., p. 163. 
61Artigo 20º “Meios de vigilância a distância: 

1 - O empregador não pode utilizar meios de vigilância a distância no local de trabalho, mediante o emprego de equipamento 

tecnológico, com a finalidade de controlar o desempenho profissional do trabalhador. 

2 - A utilização de equipamento referido no número anterior é lícita sempre que tenha por finalidade a proteção e segurança de 

pessoas e bens ou quando particulares exigências inerentes à natureza da atividade o justifiquem”. 
62 “Estudos de Direito do Trabalho”, ob. cit., p. 15. 
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4. Justa causa de despedimento 

 
Antes de abordarmos o conceito de justa causa de despedimento stricto sensu 

cumpre-nos evidenciar o que entendemos por despedimento.63 Ora, o despedimento é 

considerado uma rutura da relação de trabalho, sendo considerado um ato unilateral no 

qual é obrigatório que o empregador comunique ao trabalhador a intenção de cessar o 

contrato de trabalho.64 Apenas se verifica essa cessação quando a referida comunicação é 

efetivamente recebida pelo trabalhador. Independentemente do motivo que esteja em 

causa no despedimento, este deve ser sempre devidamente justificado, sob pena de ser 

considerado ilícito.65 Existem diversas modalidades de despedimento que se encontram 

previstas no CT, sendo que a que iremos abordar é o despedimento por facto imputável 

ao trabalhador66, presente no artigo 351º do CT e seguintes.67 

A noção de justa causa de despedimento encontra-se consagrada no nº 1 do artigo 

351º do CT, constando que “constitui justa causa de despedimento o comportamento 

culposo do trabalhador que, pela sua gravidade e consequências, torne imediata e 

praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho”.68 Pelo que, para existir 

justa causa de despedimento é necessário que se encontrem preenchidos cumulativamente 

os três requisitos69 presentes no referido artigo.  

O primeiro dos requisitos que necessita de estar preenchido é o elemento subjetivo 

da justa causa, nomeadamente o comportamento culposo do trabalhador, ou seja, é 

necessário que a conduta do trabalhador além de ser voluntária deva ser ilícita, grave e 

censurável. Esta culpa imputada ao trabalhador deve ser sempre analisada de uma forma 

comparativa, ou seja, deve ser “apreciada, na falta de outro critério legal, pela diligência 

de um bom pai de família, em face das circunstâncias de cada caso”.70 Sendo que, neste 

caso, deve ser comparada a um trabalhador em circunstâncias idênticas à do trabalhador 

despedido, não se descurando as circunstâncias de cada caso em concreto. 

                                                           
63 Ver MARTINEZ, Pedro Romano, “Estudos do Instituto de Direito do Trabalho – VOL. II”, Justa Causa de Despedimento, Almedina, 

Maio, 2001, p. 108-110.  
64 Sendo certo que após essa comunicação realizada ao trabalhador o contrato cessa para o futuro, sem eficácia retroativa. 
65 No mesmo sentido, MARTINEZ, Pedro Romano, “Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 981-986. 
66 Neste sentido, QUINTAS, Paula, e QUINTAS, Hélder, “O regime jurídico dos despedimentos uma abordagem prática”, Almedina, 

Janeiro, 2007, pp. 15-17. 
67 Sendo que a resolução do contrato de trabalho pelo trabalhador rege-se pelos artigos 394º e ss do CT. 
68 Neste sentido, AMADO, João Leal, “Temas Laborais”, Coimbra Editora, Maio, 2005, pp. 118-120. 
69 No mesmo sentido, LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, “Direito do Trabalho”, ob. cit., pp.480-483. 
70 Conforme consta do nº2 do artigo 487º do CC. 
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O segundo dos requisitos que constitui justa causa de despedimento é o elemento 

objetivo, ou seja, a impossibilidade da subsistência da relação de trabalho. Significa isto 

que, apenas se pode aplicar a justa causa de despedimento se a gravidade da conduta do 

trabalhador tornar imediata e praticamente impossível a subsistência da relação de 

trabalho, de tal forma que seja impossível ao empregador continuar com a relação de 

trabalho existente. O que releva aqui essencialmente é a quebra de confiança que existe 

da conduta do trabalhador, uma vez que o comportamento culposo do trabalhador não 

necessita obrigatoriamente de originar um prejuízo avultado para o empregador, devendo 

sempre em ultima ratio existir uma quebra da confiança irreversível.71 

Por fim, tem de existir um nexo de causalidade entre o elemento subjetivo e o 

elemento objetivo, ou seja, é necessário que o comportamento culposo do trabalhador 

torne impossível a subsistência da relação de trabalho. 

Apesar do nº2 do artigo 351º do CT enunciar diversos comportamentos do 

trabalhador que podem constituir justa causa de despedimento, é necessário ter em 

atenção que a justa causa de despedimento é um conceito indeterminado72 73, baseando-

se essencialmente no incumprimento grave ou cumprimento defeituoso por parte do 

trabalhador dos seus deveres legais ou obrigacionais que podem ser principais, 

secundários ou acessórios ou de conduta, podendo também consistir em causas de força 

maior que devem ser analisadas no caso concreto. Como se trata de um conceito 

indeterminado, no qual não existe uma regra base com conteúdo preciso, não nos 

podemos cingir apenas à enumeração presente no artigo 351º do CT. Deve-se sempre 

analisar cada caso em concreto, atendendo aos múltiplos fatores e se a situação em 

análise, se encontra inserida nos requisitos do nº1 do artigo 351º do CT. Sendo que “na 

                                                           
71Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, processo nº 477/11.9TTVRL.G1.S1, datado de 09-09-2015, relator Ana Luísa Geraldes: 

“Sobre o sentido e alcance desta norma escreveu Pedro Romano Martinez que: 

“Os interesses patrimoniais da empresa afectados pelo acto culposo do trabalhador não têm de ser avultados, pois o que releva é 

a quebra na confiança. Daí que sendo os danos patrimoniais irrisórios… pode haver justa causa de despedimento (…). 

A gravidade dos danos pode relevar para se inferir da impossibilidade de subsistência da relação laboral, mas não é um factor 

decisivo; ainda que os prejuízos da empresa sejam pouco avultados ou tenham sido ressarcidos (…) – não obsta à existência de justa 

causa”. 

(…) 

Tal entendimento, que encontra suporte na enunciação desses deveres, tem merecido acolhimento deste STJ que, relativamente à 

violação do dever de não concorrência, se tem pronunciado no sentido de que para existir justa causa de despedimento, com 

fundamento na lesão dos interesses sérios da empresa, basta a potencialidade da lesão desses interesses patrimoniais. [4]” (negrito 

e sublinhados nossos). 
72 Neste seguimento, CORDEIRO, António Menezes, “Manual de Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 818-823. 
73 Neste sentido, XAVIER, Bernardo da Gama Lobo, “Manual de Direito do Trabalho”, ob. cit., pp.736-738. 



Capítulo I - Relação Laboral 

20 

apreciação da justa causa, deve atender-se, no quadro de gestão da empresa, ao grau de 

lesão dos interesses do empregador, ao caráter das relações entre as partes ou entre o 

trabalhador e os seus companheiros e às demais circunstâncias que no caso sejam 

relevantes”.74  

O empregador tem a obrigação de, mediante comunicação escrita dirigida ao 

trabalhador75 76, comunicar a este último a intenção de proceder ao seu despedimento, 

resolução esta efetuada por via extrajudicial, uma vez que não necessita de qualquer aviso 

prévio, tendo o empregador a faculdade de colocar termo imediatamente ao contrato de 

trabalho sem obrigação de pagar qualquer indeminização ao trabalhador.  

 

                                                           
74 Artigo 351º nº 3 do CT. 
75 Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, processo nº 247/11.4TTGMR.P1, datado de 25-06-2012, relator Ferreira da Costa: “A 

doutrina, porém, tem-se pronunciado sobre a matéria de forma uniforme: 

O despedimento “É estruturalmente um acto unilateral do tipo do negócio jurídico, de carácter receptício (deve ser obrigatoriamente 

levado ao conhecimento da outra parte), tendente à extinção ex nunc ... do contrato de trabalho”[6]. 

“... o despedimento configura-se como uma declaração de vontade, recipienda (ou receptícia), vinculada e constitutiva, dirigida à 

contraparte, com o fim de fazer cessar o contrato de trabalho para o futuro”[7]. 

“O despedimento consubstancia-se numa declaração receptícia de vontade dirigida ao trabalhador na qual a entidade patronal põe 

fim ao contrato de trabalho”[8]. 

Por outro lado, a jurisprudência tem entendido que a vontade de despedir, por banda do empregador, há-de ser inequívoca, mesmo 

que se trate de despedimento de facto e que pertence ao trabalhador o ónus da prova do despedimento, nomeadamente, das 

circunstâncias que o revelam[9]. 

Ora, sendo assim, há-de o empregador emitir uma declaração dirigida ao trabalhador que, por sua vez, a há-de receber, devendo tal 

declaração exprimir uma vontade tendente à cessação do contrato, de forma clara e inequívoca e por iniciativa do primeiro, sem ou 

contra a vontade do segundo, produzindo os seus efeitos na esfera jurídica deste de modo inelutável; tal significa que o trabalhador 

não entre no processo volitivo, sendo a sua vontade exterior ao mesmo”. 
76 Artigo 353º do CT. 
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1. Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) 

 
Nos últimos anos verificou-se uma evolução significativa das novas tecnologias 

de informação e comunicação. Esta evolução originou, e atualmente ainda origina, uma 

mudança e evolução na sociedade em geral e, particularmente, no Direito do Trabalho. 

Uma vez que estas novas tecnologias vieram modificar o poder de controlo exercido pelo 

empregador, mais precisamente nas comunicações eletrónicas dos trabalhadores, ficou, 

inevitavelmente, comprometida a privacidade dos trabalhadores.77 

Efetivamente o surgimento destas novas tecnologias provocou uma controvérsia 

no ramo do Direito do Trabalho, no sentido de que, por um lado, nos deparamos com a 

inevitável evolução da tecnologia e dos meios de comunicação78, aliados ao poder de 

direção e controlo79 do empregador e, por outro lado, o direito à privacidade e à dignidade 

dos trabalhadores.80 Surge, inevitavelmente, a questão de saber como proceder à obtenção 

de um equilíbrio entre o poder de direção e controlo do empregador e o direito à 

privacidade do trabalhador.81 

Neste sentido, se antes desta “revolução industrial, agora de tipo informático”82 

o empregador, de forma a exercer o seu poder de controlo, teria de o fazer pessoalmente 

ou delegar em alguém com poderes hierárquicos para o fazer, também pessoalmente, 

agora, com a evolução das NTIC o empregador tem a facilidade de conseguir controlar o 

trabalhador, com o surgimento destas novas tecnologias capazes de fornecer dados ao 

empregador que quase parecem não ter limites.83 Claro se torna que este poder de controlo 

do empregador pode ameaçar a privacidade dos trabalhadores, uma vez que surgem novas 

formas de controlo e vigilância pelo empregador que facilmente podem colidir com os 

                                                           
77 Neste sentido, GOMES, Júlio Manuel Vieira, “Direito do Trabalho”, Volume I Relações Individuais de Trabalho, Coimbra Editora, 

Março, 2007, pp. 353-367. 
78 Meios que o empregador tem ao seu dispor para averiguar se as suas ordens e direções estão a ser devidamente cumpridas, de acordo 

com o poder direção e controlo que ao mesmo é conferido. 
79 Neste sentido, RAMALHO, Maria do Rosário Palma, “Direito do Trabalho”, Parte II – Situações Laborais Individuais, ob. cit., pp. 

605-607. 
80 Neste seguimento, MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, “Da esfera privada do trabalhador e o controlo do empregador”, ob. cit., p. 

250. 
81 Cfr. MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, “Estudos de Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 17-19. 
82 MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, “Estudos de Direito do Trabalho”, ob. cit., p. 11. 
83 Neste sentido, CASTRO, Catarina Sarmento e, “Direito da Informática, Privacidade e Dados Pessoais”, A propósito da legalização 

de tratamentos de dados pessoais (incluindo videovigilância, telecomunicações e Internet) por entidades públicas e por entidades 

privadas, e da sua comunicação e acesso, Almedina, Fevereiro, 2005, p. 19. 
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direitos de personalidade e direitos fundamentais do trabalhador.84 O poder de controlo 

do empregador sempre existiu, as NTIC apenas vieram facilitar esse controlo, 

necessitando, desta forma, conforme já referido, de se obter um justo equilíbrio entre esse 

poder e os direitos constitucionalmente consagrados dos trabalhadores.85 

Como refere TERESA ALEXANDRA COELHO MOREIRA86: “(…) a 

informática abarca territórios cada vez maiores através de uma rede cada vez mais 

aperfeiçoada que permite uma maior e mais veloz transmissão de dados. A rapidez de 

recolha, a elaboração, tratamento e interconexão de dados, assim como a facilidade de 

descontextualização, é enorme. O cidadão inquieta-se uma vez que a quantidade de 

dados memorizados permitiria a quem tivesse acesso a esses elementos controlar em 

profundidade as atividades e as pessoas. À euforia que a informática gerou nos primeiros 

tempos segue-se um período de receio perante as ameaças que ela comporta, cabendo 

ao Direito encontrar o equilíbrio entre o desenvolvimento tecnológico e os direitos e 

liberdades das pessoas”. 

Sendo certo que, apesar da controvérsia gerada com o surgimento e 

desenvolvimento destas NTIC, as mesmas vieram auxiliar as formas de execução dos 

contratos de trabalho, além de terem vindo desenvolver a organização e o funcionamento 

das empresas.87 

O trabalhador, com a evolução das tecnologias, tornou-se transparente aos olhos 

do empregador, uma vez que o poder de controlo deste passou a ser possível à distância, 

através, por exemplo, de um simples computador e da internet ligada em rede, sendo que, 

desta forma, passaram a existir registos dos movimentos efetuados pelo trabalhador no 

exercício das suas funções, proporcionando ao empregador a possibilidade de averiguar 

se as suas ordens e direções estariam a ser devidamente cumpridas pelo trabalhador 

contratado. No entanto, o mesmo controlo deverá ser sempre realizado sem intromissões 

na esfera privada do trabalhador, o que às vezes se torna difícil de conseguir.88 

Neste sentido, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, processo nº 07S043, 

datado de 05-07-200789 refere que, “as novas tecnologias da informação invadiram a 

                                                           
84 Neste sentido, RAMALHO, Maria do Rosário Palma, “Direito do Trabalho”, Parte II – Situações Laborais Individuais, ob. cit., pp. 

378-385. 
85 Cfr, GOMES, Júlio Manuel Vieira, “Direito do Trabalho”, Volume I Relações Individuais de Trabalho, ob. cit., pp. 368-369. 
86 Na sua obra “Estudos de Direito do Trabalho”, Volume II, Almedina, Agosto, 2016, pp. 14-15. 
87 MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, “Estudos de Direito do Trabalho”, Volume II, ob. cit., pp. 120-123. 
88 Conforme RAMALHO, Maria do Rosário Palma, “Direito do Trabalho”, Parte I – Dogmática Geral, Almedina, Abril, 2005, p. 158. 
89 Relator Mário Pereira. 
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vida das nossas sociedades, incluindo o mundo laboral, trazendo consigo uma vasta 

gama de benefícios na área da informação e da comunicação, mas também riscos e 

perigos vários, nomeadamente no que respeita aos direitos da personalidade. 

Instrumentos indispensáveis à inovação e crescimento das economias, o seu 

advento, implantação e enorme crescimento ditaram o aparecimento de normas legais 

reguladoras de vários dos seus aspectos e, certamente, imporão a crescente implantação 

de outras, face a especificidades próprias, em relação ao regime legal geral, cuja 

regulamentação em relação a muitos desses pontos se mostra inadequada, insuficiente 

ou de difícil concretização. 

Disso nos dão conta a doutrina e a jurisprudência nacionais e estrangeiras”. 90 

Torna-se então indispensável uma certa cautela no uso destas novas tecnologias, 

na medida em que se torna necessário ter sempre em atenção a inviolabilidade dos direitos 

de personalidade do trabalhador, tendo em conta que a utilização das NTIC podem 

facilmente colidir com esses direitos.91  

Os direitos de personalidade do trabalhador devem estar sempre assegurados na 

relação laboral, e a privacidade é um elemento essencial que mais cautela deve ser dada 

por parte do empregador, uma vez que o controlo do trabalhador, apesar de ser direto 

sobre a atividade do mesmo, não permite um conhecimento imediato do mesmo, na 

medida em que os dados pessoais devem ser “recolhidos, armazenados, tratados92 e 

reelaborados”, permitindo, desta forma, a criação de “perfis de trabalhadores”. 93 

As novas tecnologias de informação e comunicação têm de permitir que o 

trabalhador beneficie, como beneficiava antes do desenvolvimento destas, dos direitos 

inerentes à relação laboral e que o empregador beneficie do poder de direção e controlo 

que lhe é conferido. 

 

                                                           
90 Mais referido no douto acórdão que: “Júlio Gomes aborda a problemática dos direitos de personalidade dos trabalhadores e do 

uso de meios informáticos na empresa (correio electrónico e internet), em “Direito do Trabalho”, I, “Relações Individuais de 

Trabalho”, 2007, nomeadamente a págs. 367 a 385. 

Alerta para os riscos e perigos, para os trabalhadores e também para os empregadores, da utilização dos meios informáticos na 

empresa e refere a necessidade de conciliar a defesa dos direitos à reserva e confidencialidade do trabalhador com direitos também 

eles fundamentais do empregador, como o direito à propriedade privada e à liberdade de iniciativa e de empresa, que justificam 

medidas de controlo por parte do empregador, medidas que, além de necessárias, hão-de ser proporcionais e adequadas”. 
91 Neste sentido, FERNANDES, António Monteiro, “Direito do Trabalho”, 13ª Edição, Almedina, Março, 2008, pp. 185-188. 
92 Relativamente à definição de tratamento de dados pessoais, ver CASTRO, Catarina Sarmento e, “Direito da Informática, Privacidade 

e Dados Pessoais”, ob. cit., p. 341. 
93 MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho Moreira, “Estudos de Direito do Trabalho”, ob. cit., p. 30. 
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2. Controlo do empregador através dos meios de vigilância à distância 

 

O desenvolvimento das NTIC suscitou uma enorme mudança e evolução no direito 

do trabalho, surgindo novas controvérsias que necessitam de resolução.94 Este 

desenvolvimento acarretou diversas vantagens para o funcionamento das empresas bem 

como uma série de benefícios para o empregador e para o trabalhador. No entanto, apesar 

dessas vantagens, a implementação das mesmas na relação laboral suscitou a necessidade 

da existência de uma certa cautela na sua utilização.  

 A maior controvérsia que existe com a implementação das NTIC no âmbito 

laboral reside no facto de estas novas tecnologias permitirem ao empregador um controlo 

quase ilimitado do trabalhador, uma vez que estas fornecem a faculdade ao empregador 

de controlar o tempo, aptidões e desempenho da atividade profissional do trabalhador, 

que, caso estas NTIC não existissem, o empregador nunca teria a possibilidade de obter 

tal informação. Torna-se uma grande controvérsia na medida em que o empregador, 

exercendo o seu poder de controlo de forma ilimitada, pode, eventualmente, violar os 

direitos de personalidade do trabalhador95, sendo estes invioláveis. 

 Neste sentido, o empregador deve tratar a informação obtida da melhor forma 

possível, não recorrendo a meios que possam violar os direitos de personalidade do 

trabalhador96, direitos estes que devem ficar protegidos no momento da celebração do 

contrato de trabalho. Não pode, desta forma, o empregador, socorrer-se das novas 

tecnologias e do controlo que estas implicam, para utilizações não legítimas, que 

influenciem, de forma negativa, o trabalhador.  

 Torna-se necessário ter sempre em atenção o caso concreto dado que, apesar do 

trabalhador ter o direito a ver assegurados os seus direitos de personalidade, o empregador 

tem também o direito de ver garantido o seu poder de controlo e vigilância do trabalhador. 

Uma vez que este tem o direito de averiguar se as suas ordens e direções estão a ser 

corretamente cumpridas, tendo em conta que não faria sentido o empregador ditar as 

ordens e instruções caso posteriormente não pudesse averiguar se as mesmas estavam a 

ser cumpridas da melhor forma para o funcionamento da empresa.97  

                                                           
94 Neste sentido, MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, “Estudos de Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 191-196. 
95 Neste seguimento, MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, “Estudos de Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 19-21. 
96 Cfr. QUINTAS, Paula, e QUINTAS, Hélder, “Manual de Direito do Trabalho e de Processo do Trabalho”, ob. cit., pp. 197-198. 
97 Neste seguimento, RAMALHO, Maria do Rosário Palma, “Direito do Trabalho”, Parte I – Dogmática Geral, ob. cit., pp. 418-421. 
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Com isto parece-nos não podermos concordar com uma proibição total da 

utilização dos meios de vigilância, os mesmos têm é de ser utilizados de forma 

proporcional, justificada e da forma menos excessiva possível, de acordo com o princípio 

da proporcionalidade e da finalidade. Independentemente da forma como este controlo é 

realizado, o mesmo deve ser sempre do conhecimento do trabalhador, respeitando o 

princípio da transparência98, caso contrário, sem o consentimento99 100 do mesmo, esta 

prática será considerada ilícita.101  

Ora, conforme supra mencionado, o empregador não se pode munir dos meios de 

vigilância à distância para controlar o desempenho profissional do trabalhador102, no 

entanto, “a utilização de equipamento referido (…) é lícita sempre que tenha por 

finalidade a proteção e segurança de pessoas e bens ou quando particulares exigências 

inerentes à natureza da atividade o justifiquem”.103  

Pelo que, caso se verifique o contrário do estipulado no referido artigo, a utilização 

desses meios de vigilância à distância é considerada ilícita. Desta forma, não pode o 

empregador munir-se dos dados obtidos através desse controlo para instaurar um 

procedimento disciplinar contra o trabalhador, na medida em que quaisquer registos ou 

gravações não podem constituir prova para fundamentar esse procedimento disciplinar.104 

                                                           
98 Conforme estipula CASTRO, Catarina Sarmento e, “Direito da Informática, Privacidade e Dados Pessoais”, cit., p. 229 e QUINTAS, 

Paula, “Os Direitos de Personalidade Consagrados no Código do Trabalho na Perspetiva Exclusiva do Trabalhador Subordinado – 

Direitos (Des)Figurados”, ob. cit., pp. 284-285. 
99 Definição de consentimento do titular dos dados presente em CASTRO, Catarina Sarmento e, “Direito da Informática, Privacidade e 

Dados Pessoais”, ob. cit., p. 339. 
100 Neste sentido, QUINTAS, Paula, “Os Direitos de Personalidade Consagrados no Código do Trabalho na Perspetiva Exclusiva do 

Trabalhador Subordinado – Direitos (Des)Figurados”, ob. cit., pp. 285-287. 
101 Neste sentido “colocam-se, ainda, outras questões como a da possível responsabilidade objectiva do empregador quando o uso 

do correio electrónico ou da Internet prefigurem a prática de um acto ilícito. A este nível poderá referir-se apenas, de maneira 

sintética, que há comportamentos que, sendo embora praticados no local de trabalho, devem considerar-se fora do âmbito da 

empresa, como acontece com os ilícitos criminais, sem qualquer relação material com aquela. Ao abrigo do art. 7.º do Código Penal, 

que concretiza uma solução plurilateral ou da ubiquidade, o acto considera-se praticado na empresa mas, materialmente, extravassa 

o âmbito desta, devendo seguir o regime dos actos extra-laborais.” de MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, “Da esfera privada do 

trabalhador e o controlo do empregador”, ob. cit., p. 319. 
102 Conforme nº 1 do artigo 20º do CT, constituindo contraordenação muito grave a violação do disposto neste artigo. 
103 Nº2 do artigo 20º do CT. 
104 Neste sentido o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, processo nº 05S3139, datado de 08-02-2006, relator Fernandes Cadilha:  

“I – A instalação de sistemas de vídeovigilância nos locais de trabalho envolve a restrição do direito de reserva da vida privada e 

apenas poderá mostrar-se justificada quando for necessária à prossecução de interesses legítimos e dentro dos limites definidos pelo 

princípio da proporcionalidade. 

II – O empregador pode utilizar meios de vigilância à distância sempre que tenha por finalidade a protecção e segurança de pessoas 

e bens, devendo entender-se, contudo, que essa possibilidade se circunscreve a locais abertos ao público ou a espaços de acesso a 

pessoas estranhas à empresa, em que exista um razoável risco de ocorrência de delitos contra as pessoas ou contra o património. 
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O empregador deve sempre informar os trabalhadores105 da utilização e 

finalidade106 dos meios de vigilância à distância através da afixação, nos lugares sujeitos 

a essa vigilância, o seguinte, conforme nº 3 do artigo 20º do CT: “(…) «Este local 

encontra-se sob vigilância de um circuito fechado de televisão» ou «Este local encontra-

se sob vigilância de um circuito fechado de televisão, procedendo-se à gravação de 

imagem e som» seguido de símbolo identificativo”.107 Constituindo contraordenação leve 

a violação do disposto neste nº3 do artigo 20º do CT. 

Esta utilização dos meios de vigilância à distância deve-se reger pelas normas 

constantes na Lei da Proteção de Dados Pessoais, lei n.º 67/98, de 26 de Outubro108 109 e 

no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Esta utilização está sujeita à 

autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD)110, que, após parecer 

da comissão de trabalhadores ou comprovativo do pedido de parecer, emite a autorização, 

ou não, para utilização dos meios de vigilância, sendo que a mesma só poderá ser 

concedida se a utilização for necessária, adequada e proporcional111 aos objetivos a 

atingir, respeitando os princípios relativos ao tratamento de dados pessoais constantes no 

artigo 5º do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 

Os dados pessoais112 recolhidos através da utilização dos meios de vigilância à 

distância devem ser conservados para as finalidades a que a utilização destes se 

                                                           
III – Por outro lado, essa utilização deverá traduzir-se numa forma de vigilância genérica, destinada a detectar factos, situações ou 

acontecimentos incidentais, e não numa vigilância directamente dirigida aos postos de trabalho ou ao campo de acção dos 

trabalhadores; 

IV – Os mesmos princípios têm aplicação mesmo que o fundamento da autorização para a recolha de gravação de imagens seja 

constituído por um potencial risco para a saúde pública que possa advir do desvio de medicamentos do interior de instalações de 

entidade que se dedica à actividade farmacêutica; 

V- Nos termos das precedentes proposições, é ilícita, por violação do direito de reserva da vida privada, a captação de imagem 

através de câmaras de vídeo instaladas no local de trabalho e direccionadas para os trabalhadores, de tal modo que a actividade 

laboral se encontre sujeita a uma contínua e permanente observação”. 
105 Neste sentido, GUERRA, Amadeu, “Informática e Tratamento de Dados Pessoais”, Os direitos dos cidadãos e as obrigações dos 

responsáveis pelos tratamentos automatizados, Vislis Editores, Novembro, 1997, p. 83 e 9. 151. 
106 Cfr. CASTRO, Catarina Sarmento e, “Direito da Informática, Privacidade e Dados Pessoais”, ob. cit., pp. 229-235. 
107 Neste sentido, QUINTAS, Paula, e QUINTAS Hélder, “Manual de Direito do Trabalho e de Processo do Trabalho”, ob. cit., pp. 210-

212. 
108 “Lei da Protecção Dados Pessoais (transpõe para a ordem jurídica portuguesa a Dir. n.º 95/46/CE, do PE e do Conselho, 

24/10/95, relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento dados pessoais e à livre circulação desses 

dados”, consultável em http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=156&tabela=leis&so_miolo= . 
109 CASTRO, Catarina Sarmento e, “Direito da Informática, Privacidade e Dados Pessoais”, ob. cit., pp. 100-105. 
110 Conforme estabelece, CASTRO, Catarina Sarmento e, “Direito da Informática, Privacidade e Dados Pessoais”, ob. cit., pp. 65-68. 
111 Cfr. CASTRO, Catarina Sarmento e, “Direito da Informática, Privacidade e Dados Pessoais”, ob. cit., pp. 236-237. 
112 Relativamente à noção de dados pessoais, CASTRO, Catarina Sarmento e, “Direito da Informática, Privacidade e Dados Pessoais”, 

ob. cit., pp. 70-74. 
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destinam113, de acordo com o artigo 5º nº1 al. b) do Regulamento Geral sobre a Proteção 

de Dados, sendo certo que, após a cessação do contrato de trabalho ou a transferência do 

trabalhador, os mesmos dados devem ser destruídos, de acordo com o disposto no artigo 

5º nº1 al. e) do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados.114 

 

 

3. Consequências na esfera jurídica do trabalhador pela utilização dos meios de 

vigilância à distância pelo empregador 
 

 O emprego dos meios de vigilância à distância pelo empregador no local do 

exercício da atividade do trabalhador, ou nos meios de trabalho que este tem à disposição 

para exercer as suas funções, e, consequentemente, a regulação desses meios eletrónicos, 

acarreta um enorme desafio para o Direito do Trabalho e, naturalmente, para o 

legislador.115 

 O problema centra-se na vasta informação que o empregador tem ao seu dispor, e 

o facto de essa mesma informação se manter no sistema de forma a ser possível a consulta 

desta pelo empregador, sem prescindir o facto de outro dos problemas do 

desenvolvimento dessas tecnologias prender-se com a dificuldade em estabelecer limites 

ao controlo do empregador.116 

 Ora, o empregador deve, na utilização dos meios de vigilância à distância, 

respeitar diversos princípios presentes na Lei da Proteção de Dados Pessoais e no 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Conforme melhor consta do nº1 do artigo 

5º da Lei da Proteção de Dados Pessoais, os dados recolhidos pelo empregador, aquando 

o uso dos meios de vigilância à distância, além de terem de respeitar as normas constantes 

na referida Lei e no Regulamento, têm de ser “tratados de forma lícita e com respeito 

pelo princípio da boa fé; Recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e 

legítimas, não podendo ser posteriormente tratados de forma incompatível com essas 

finalidades; Adequados, pertinentes e não excessivos relativamente às finalidades para 

que são recolhidos e posteriormente tratados; Exactos e, se necessário, actualizados, 

                                                           
113 Conforme estabelece CASTRO, Catarina Sarmento e, “Direito da Informática, Privacidade e Dados Pessoais”, ob. cit., p. 264. 
114 Conforme artigo 21º do CT. 
115 Neste sentido, MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, “Estudos de Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 35-39. 
116 Cfr. QUINTAS, Paula, “Os Direitos de Personalidade Consagrados no Código do Trabalho na Perspetiva Exclusiva do Trabalhador 

Subordinado – Direitos (Des)Figurados”, ob. cit., p. 330. 
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devendo ser tomadas as medidas adequadas para assegurar que sejam apagados ou 

rectificados os dados inexactos ou incompletos, tendo em conta as finalidades para que 

foram recolhidos ou para que são tratados posteriormente; Conservados de forma a 

permitir a identificação dos seus titulares apenas durante o período necessário para a 

prossecução das finalidades da recolha ou do tratamento posterior”.117  

Neste sentido TERESA ALEXANDRA COELHO MOREIRA118 refere que “os 

dados devem ser adequados, pertinentes e não excessivos em relação à finalidade 

pretendida; devem ser exactos, completos e actualizados em função da finalidade; e só 

devem ser conservados pelo tempo que a finalidade exige”. 

Pelo que, no uso das NTIC, a finalidade da obtenção da informação recolhida deve 

ser sempre definida de maneira a que essa obtenção seja considerada lícita, e não obtida 

para fins diversos daqueles que estavam inicialmente convencionados. 

 As consequências do uso das novas tecnologias de informação e comunicação na 

relação laboral prendem-se com o facto destes meios tecnológicos consubstanciarem 

problemas ao nível dos direitos fundamentais do trabalhador que, na celebração do 

contrato de trabalho, espera vê-los respeitados. É necessário estabelecer-se limites entre 

o poder de direção do empregador119 e os direitos de personalidade do trabalhador, 

nomeadamente o direito à privacidade e reserva da intimidade da vida privada.120 

 Por um lado, no contrato de trabalho, temos de ver assegurado o poder de direção 

e controlo do empregador121 o qual, com o desenvolvimento das NTIC, ficou 

condicionado. Este poder de direção do empregador sempre existiu, uma vez que é um 

direito que lhe assiste na medida em que deve ter a possibilidade de verificar se as suas 

direções estão a ser devidamente cumpridas. No entanto, os meios de vigilância vieram 

revolucionar este direito uma vez que, com o surgimento destes, o empregador fica com 

a possibilidade de, em qualquer lugar, controlar o desempenho profissional do 

trabalhador, o tempo que o mesmo demora a desenvolver a sua atividade, a recolha de 

uma série de informações que seriam impercetíveis ao empregador se não usufruísse 

desses meios de vigilância. A grande diferença existente entre o poder diretivo do 

                                                           
117 Conforme nº1 do artigo 5º da Lei da Proteção de Dados Pessoais. 
118 “Estudos de Direito do Trabalho”, ob. cit., p. 41. 
119 Neste sentido, XAVIER, Bernardo da Gama Lobo, “Manual de Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 415-426. 
120 Cfr. QUINTAS, Paula, “Os Direitos de Personalidade Consagrados no Código do Trabalho na Perspetiva Exclusiva do Trabalhador 

Subordinado – Direitos (Des)Figurados”, ob. cit., pp. 215-235. 
121 Neste sentido, GOMES, Júlio Manuel Vieira, “Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 320-321. 
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empregador122 antes do surgimento e desenvolvimento das novas tecnologias de 

informação e comunicação e após o desenvolvimento destas, prende-se com o facto de 

existir a possibilidade desse poder de direção e controlo ser realizado à distância.123 

 Contrastado com este poder do empregador temos os direitos de personalidade do 

trabalhador, que não podem ser violados, pelo que, o empregador não se pode socorrer 

destes meios de vigilância para realizar um controlo intrusivo da atividade desenvolvida 

pelo trabalhador. Neste poder de direção torna-se necessário estabelecer-se limites de 

forma a não lesar os direitos inerentes aos trabalhadores.124 

 De forma a encontrar um meio termo entre o poder de direção do empregador e 

os direitos de personalidade do trabalhador, é necessário que, na utilização dos meios de 

vigilância à distância, o empregador apenas os utilize durante o exercício da atividade 

laboral do trabalhador, não sendo possível o uso destes sem o consentimento do 

trabalhador e com a finalidade da investigação da vida extralaboral do mesmo. O 

empregador também não pode utilizar a informação obtida através do controlo que exerce 

de forma ilícita, ou, apesar de lícita, para um fim distinto daquele que justificou a 

utilização dos mesmos, de acordo com o artigo 5º nº1 al. b) do Regulamento Geral sobre 

a Proteção de Dados. 

Neste sentido TERESA ALEXANDRA COELHO MOREIRA125 menciona que 

“o direito à reserva só deve cessar perante factos ou circunstâncias que fundem direitos 

de outras pessoas e quando um interesse superior o exija, em termos tais que se torne 

inexigível a sua manutenção”. Também neste sentido, de referir a alínea e) do nº 1 do 

artigo 128º do CT, na qual o legislador refere que o trabalhador tem o dever de obediência 

ao empregador, desde que as ordens não sejam contrárias aos seus direitos ou garantias, 

situação em que o trabalhador pode não responder às ordens ou instruções dadas pelo 

empregador, uma vez que as mesmas levariam à violação dos seus direitos. 

No entanto, esta mudança no poder de controlo e direção do empregador acarreta, 

consequentemente, um esforço redobrado de forma a assegurar que os direitos dos 

trabalhadores estão a ser devidamente cumpridos pelo controlo exercido pelo 

empregador. 

                                                           
122 XAVIER, Bernardo da Gama Lobo, “Iniciação ao Direito do Trabalho”, 2ª Edição, Editorial Verbo, Abril, 1999, pp. 177-182.  
123 Cfr. MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, “Da esfera privada do trabalhador e o controlo do empregador”, ob. cit., pp. 245-246. 
124 Neste sentido, MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, “Estudos de Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 65-70. 
125 Em “Da esfera privada do trabalhador e o controlo do empregador”, ob. cit., p. 138. 
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Caso estes direitos do trabalhador não sejam assegurados, a utilização ilícita dos 

meios de vigilância à distância pode levar à violação do direito à reserva da vida 

privada126 do trabalhador127 128. 

O direito à reserva da intimidade da vida privada129 encontra-se consagrado no 

artigo 16º do CT130, sendo que a violação deste direito configura uma situação de justa 

causa de resolução de contrato de trabalho pelo trabalhador131, acrescido de 

indemnização, “a determinar entre 15 e 45 dias de retribuição base e diuturnidades por 

                                                           
126 MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, “Da esfera privada do trabalhador e o controlo do empregador”, ob. cit., pp. 132-142. 
127 O empregador não pode despedir o trabalhador com base no controlo das condutas extralaborais da sua vida privada, caso o faça 

pode incorrer numa ilicitude de despedimento. 
128 Neste sentido, o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, processo nº 431/13.6TTFUN.L1-4, datado de 24-09-2014, relator 

Jerónimo Freitas, refere que: “O Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto (CT/03), dedicou, pela primeira 

vez na legislação laboral portuguesa, um conjunto de normas aos direitos de personalidade do trabalhador, nomeadamente: 

“Liberdade de expressão e de opinião” [art. 14.º]; “Reserva da intimidade da vida provada” [art. 16.º]; “Protecção de dados 

pessoais” [art. 17.º]; “Integridade Física e Moral” [art. 18.º]; “Testes e exames médicos” [art. 19.º]; “Meios de Vigilância a 

distância” [art. 20.º] e “Confidencialidade de mensagens e de acesso a informação” [21.º]. 

(…) 

O direito à reserva da intimidade da vida privada, entre outros direitos pessoais, está previsto no artigo 26º da Constituição. 

A caracterização deste direito, à falta de uma definição legal do conceito de "vida privada", foi feita no Acórdão n.º 355/97 [Acórdãos 

do Tribunal Constitucional, 37º vol., págs. 7 e segs.], seguindo o que esse tribunal afirmara já nos Acórdãos n.ºs 128/92 e 319/95 

[Diários da República, II Série, de 24 de Junho de 1992 e de 2 de Novembro de 1995, respectivamente], nos seguintes termos: "o 

direito a uma esfera própria inviolável, onde ninguém deve poder penetrar sem autorização do respectivo titular". 

O artigo 12.º da Declaração Universal do Direitos do Homem proclama que “Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida 

privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência […]. Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem 

direito a protecção da lei.”. 

A Constituição da República Portuguesa dita que a “todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da 

personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da intimidade da vida 

privada e familiar e à protecção legal contra quaisquer formas de discriminação” (art. 26.º n.º 1) e que “[s]ão nulas todas as provas 

obtidas mediante tortura, coacção, ofensa da integridade física ou moral da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no 

domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações” (art. 32.º n.º 8). E, no art. 34.º estabelece o princípio da inviolabilidade do 

domicílio e da correspondência e de outros meios de comunicação privada, onde se incluem as mensagens trocadas por e-mail e as 

comunicações telefónicas, dispondo: [1] O domicílio e o sigilo da correspondência e dos outros meios de comunicação privada são 

invioláveis. 

Releva, ainda, mencionar que a Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, refere, no artigo 6.º, que o tratamento de dados pessoais só pode ser 

efectuado se o seu titular tiver dado de forma inequívoca o seu consentimento ou se o tratamento for necessário para os fins previstos 

nas suas alíneas a) a e), mediante notificação e prévia autorização da Comissão Nacional de Protecção de Dados (artigos 27.º a 31.º 

da lei citada)”. 
129 Neste sentido, CURADO, Armando Antunes, “Manual Prático de Direito do Trabalho”, ob. cit., p. 88. 
130 “1 - O empregador e o trabalhador devem respeitar os direitos de personalidade da contraparte, cabendo-lhes, designadamente, 

guardar reserva quanto à intimidade da vida privada. 

2 - O direito à reserva da intimidade da vida privada abrange quer o acesso, quer a divulgação de aspetos atinentes à esfera íntima 

e pessoal das partes, nomeadamente relacionados com a vida familiar, afetiva e sexual, com o estado de saúde e com as convicções 

políticas e religiosas”. 
131 A justa causa de resolução de contrato de trabalho pelo trabalhador encontra-se consagrada no Código de Trabalho, nomeadamente 

no artigo 394º. 
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cada ano completo de antiguidade, atendendo ao valor da retribuição e ao grau da 

ilicitude do comportamento do empregador, não podendo ser inferior a três meses de 

retribuição base e diuturnidades”.132 Podendo ainda, de acordo com o nº5 do artigo 17º 

do CT, constituir contraordenação muito grave a violação do disposto no nº1 e no nº2 do 

referido artigo, ou seja, quando o empregador exigir ao trabalhador que este último preste 

informações relativas à sua vida privada, à sua saúde ou estado de gravidez, salvo quando 

particulares exigências inerentes à natureza da atividade o justifiquem. 

O trabalhador, de forma a defender-se, beneficia do prazo de 30 dias a contar do 

conhecimento dos factos para comunicar ao empregador a resolução do contrato de 

trabalho, por escrito e indicando os factos que a justificam.133 

Pelo que, estes meios de vigilância estão em constante evolução, sendo que, a este 

propósito, em jeito de conclusão, mencionou TERESA ALEXANDRA COELHO 

MOREIRA134 que “As NTIC exigem, cada vez mais rapidamente, respostas do legislador 

na medida em que a realidade corre mais depressa do que o Direito, e que não podem 

basear-se em esquemas antigos que não conseguem ser eficazes perante os inúmeros e 

novos problemas colocados. O legislador tem de ser capaz de criar soluções que tenham 

em atenção esta nova realidade que se reflecte sobre todos os sectores sociais, 

originando uma verdadeira revolução na sociedade, impedindo toda a tentativa de 

visualização dos trabalhadores como autómatos, isto é, a sua instrumentalização, 

coisificação ou reificação.” 

 

 

4. Meios de vigilância à distância 

 
4.1. Tecnologia de identificação por radiofrequência  

 
 Com a constante evolução da tecnologia vão surgindo novas formas de controlo 

dos trabalhadores, sendo certo que estas novas formas de vigilância dos trabalhadores 

podem revelar-se bastante intrusivas. Neste sentido, iremos abordar a forma de vigilância 

à distância através da tecnologia de identificação por radiofrequência. Pelo que, cumpre-

                                                           
132 Artigo 396º nº1 do CT. 
133 Conforme nº1 do artigo 395º do CT. 
134 “Estudos de Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 63-64. 
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nos, antes de mais, evidenciar o que entendemos por tecnologia de identificação por 

radiofrequência.135  

Para tal sustentamos o previsto na Deliberação nº 9/2004, “Identificação por 

radiofrequência” 136, na qual consta que “a identificação por radiofrequência (IDRF) é 

um sistema automático de identificação que possibilita a transmissão de dados 

recorrendo a marcas/identificadores (tags) portáteis para leitores com a capacidade de 

processar tais dados. As marcas são microchips, de dimensões muito reduzidas, por vezes 

microscópicas, que se encontram conectados a uma antena e que possuem a capacidade 

de transmitir informação de identificação – tipicamente, um código único universal. Os 

sinais enviados/recebidos pelas marcas de radiofrequência (RF) são, assim, 

univocamente identificáveis. Os dados transmitidos pelas marcas de radiofrequência 

(RF) podem incluir informação sobre a identificação ou a localização, bem como outra 

relativa às características (propriedades) do produto etiquetado. A transmissão da 

informação pode ser iniciada/interrompida remotamente sem que o portador da marca 

disso se aperceba”. 

A tecnologia de identificação por radiofrequência tem sido utilizada em diversos 

setores137, uma vez que a mesma é bastante útil no sentido de permitir a obtenção da 

localização tanto de pessoas como de objetos. Esta tecnologia tem evoluído bastante ao 

longo do tempo de forma a ser utilizada tanto no setor dos transportes, do comércio como 

da distribuição.  

Esta forma de controlo tem-se desenvolvido no sentido de que hoje em dia o uso 

destas novas tecnologias acarreta vantagens para as empresas. Estas vantagens 

relacionam-se com a facilidade de controlo dos trabalhadores138 e do paradeiro dos 

objetos, sendo que este controlo se realiza com custos reduzidos. 

Consequentemente, também acarretará alguns problemas às empresas que 

utilizam este tipo de tecnologia. Nomeadamente, no que toca ao poder de controlo do 

empregador sobre o trabalhador139 na medida em que estando o trabalhador munido de 

                                                           
135  Tecnologia de RFID, radio frequency identification, ou seja, identificação por radiofrequência. 
136 Da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Lisboa, 13 de Janeiro de 2004, p.1. 
137 Conforme menciona MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, “Estudos de Direito do Trabalho”, ob. cit., p. 150. 
138 Neste sentido cumpre evidenciar que o controlo eletrónico das pessoas deve ser realizado respeitando sempre os princípios 

constitucionalmente consagrados dos trabalhadores e seguindo o disposto na Lei da Proteção de Dados Pessoais e no Regulamento 

Geral sobre a Proteção de Dados. Não pode o empregador controlar ilimitadamente o trabalhador, sobrepondo o seu poder de vigilância 

e controlo aos direitos fundamentais dos trabalhadores. 
139 Ver Deliberação nº 9/2004, “Identificação por radiofrequência”, p.2. 
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uma tecnologia de identificação por radiofrequência fica sujeito a um controlo quase total 

por parte do empregador, uma vez que este passa a ter acesso aos movimentos do 

trabalhador, tornando-se a vida daquele transparente aos olhos do empregador.  

O empregador passa a controlar não só os movimentos do trabalhador como a 

maneira como o mesmo exerce a sua atividade uma vez que, com os diversos dados 

obtidos e tratados, o empregador pode ficar a conhecer diversos aspetos tanto 

profissionais como pessoais do trabalhador que, caso não utilizasse estes sistemas não 

tinha maneira de obter essa informação. Esta utilização dos meios eletrónicos leva a uma 

limitação do direito de privacidade a que o trabalhador tem direito, dado que este controlo 

pode facilmente extravasar a via profissional.140  

O trabalhador pode usar esta tecnologia mediante um cartão ou badget, facultado 

pelo empregador, que pode dar acesso a determinados locais da empresa ou mesmo 

precisar deles para entrar na própria empresa. No caso do cartão, o mesmo deve ser 

passado num leitor de cartões no qual existe um chip que identifica o cartão em causa, 

dando acesso ao local que este pretende.141  

A implementação da tecnologia por radiofrequência pode também ser feita através 

de chips RFID142 colocados na roupa de trabalho dos trabalhadores, por exemplo, no caso 

dos mineiros a utilização de chips RFID é muito vantajoso na medida em que os mineiros 

podem ser facilmente localizados caso alguma coisa aconteça.  

Outra das formas da tecnologia de identificação por radiofrequência é a 

implementação de chips que se colocam por baixo da pele.143 A nosso ver parece-nos que 

uma aplicação destes chips irá contra os direitos constitucionalmente consagrados das 

pessoas e, neste caso, dos trabalhadores.144  

O controlo do empregador passa a ser realizado à distância, revelando-se mais 

intrusivo e desmedido, de maneira a que este obtém informações que de outra forma lhe 

                                                           
140 Neste sentido MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, em “Estudos de Direito do Trabalho”, ob. cit., p. 153 refere que: “Uma das 

formas possíveis de controlar os trabalhadores é inserir chips RFID, com um tamanho cada vez menor, por vezes milimétrico, nos 

uniformes dos trabalhadores, nas etiquetas dos mesmos ou, até, nas próprias fibras da roupa funcionando como uma antena RFID, 

e que pode seguir e controlar os trabalhadores inclusive fora do local de trabalho e conhecer as suas preferências, gostos, permitindo 

criar perfis dos trabalhadores, na medida em que esses cartões podem ser lidos por leitores externos à empresa”. 
141 Cfr. MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, “Estudos de Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 151-153. 
142 Neste sentido, MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, “Estudos de Direito do Trabalho”, ob. cit., p. 153. 
143 Uma empresa Belga de multimédia, tecnologia e marketing digital denominada “New Fusion” colocou em oito trabalhadores dessa 

empresa um chip subcutâneo, com o consentimento dos mesmos. A empresa refere que o fez a pedido de um trabalhador que se 

esquecia com frequência do cartão que dava acesso à empresa e às funcionalidades da mesma. Desta forna, com a implementação 

desse chip os trabalhadores não necessitavam da utilização dos referidos cartões.  
144 Neste seguimento, MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, “Estudos de Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 151-154. 
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passariam impercetíveis existindo, desta forma, uma difícil separação entre a vida 

profissional e extraprofissional.145 Este tipo de tecnologia permite ao empregador o 

conhecimento das deslocações realizadas pelo trabalhador, às vezes ultrapassando os 

movimentos realizados dentro da empresa, colocando, desta forma, problemas ao nível 

da privacidade dos trabalhadores.146 

 Neste sentido, para a utilização deste tipo de tecnologia é necessário a imposição 

de regras e limites de forma a não serem violados nenhuns direitos, na medida em que o 

cruzamento de informações pode-se revelar bastante intrusivo para o trabalhador.  

Conseguir obter um justo equilíbrio147 entre o poder de direção e controlo do 

empregador e os direitos fundamentais do trabalhador nunca foi uma tarefa fácil no 

âmbito laboral, e com o desenvolvimento das NTIC essa tarefa tornou-se ainda mais 

difícil, uma vez que com o desenvolvimento tecnológico que existe atualmente facilmente 

se penetra na esfera privada dos trabalhadores. Neste sentido a tecnologia de identificação 

por radiofrequência torna-se uma tecnologia bastante intrusiva e que deve ser limitada na 

sua utilização, sendo uma tecnologia que evoluiu bastante nos últimos anos e continuará 

a evoluir futuramente148, com aplicações em diferentes setores e com diversas finalidades.  

 

 

4.2. Implementação da videovigilância 

 
 A implementação da videovigilância no local de trabalho constitui um meio de 

vigilância utilizado pelo empregador de forma a controlar a presença e localização dos 

trabalhadores.149 Neste sentido, com a evolução das NTIC surgiram novas formas de 

controlo por parte do empregador, com custos mais reduzidos e uma maior eficácia.  

No entanto, não podemos descurar o facto de que este controlo de vigilância 

através de aparelhos visuais facilmente constitui uma violação aos direitos de 

                                                           
145 Relativamente à distinção entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho, ver RAMALHO, Maria do Rosário Palma, “Direito do 

Trabalho”, Parte II – Situações Laborais Individuais, ob. cit., pp. 441-443.  
146 Neste sentido, a Deliberação nº 9/2004, “Identificação por radiofrequência”, p.2: “Hoje, assiste-se a uma massificação da 

tecnologia de IDRF sem que os cidadãos estejam alertados para os riscos que tal acarreta para a sua privacidade. É, também, 

necessário que os fabricantes dos produtos RF estejam sensibilizados para a necessidade de encontrar soluções tecnológicas que 

compatibilizem os interesses económicos com os direitos dos cidadãos. De igual modo, os responsáveis pelos tratamentos deverão 

ter consciência das suas obrigações legais nesta matéria”. 
147 Neste seguimento, MARTINEZ, Pedro Romano, “Direito do Trabalho”, ob. cit., p. 358. 
148 Conforme estabelece a Deliberação nº 9/2004, “Identificação por radiofrequência”, p. 1. 
149 Neste sentido, CASTRO, Catarina Sarmento e, “Direito da Informática, Privacidade e Dados Pessoais”, ob. cit., pp. 122-130. 
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personalidade dos trabalhadores.150 Uma vez que, no exercício do poder de controlo 

exercido pelo empregador facilmente se entra na esfera privada do trabalhador no 

momento da verificação da sua prestação de trabalho, bem como no controlo do 

cumprimento ou não das suas obrigações. 

 Desta forma, surge a controvérsia em torno de se estabelecer um justo equilíbrio 

entre o poder de controlo e direção do empregador com os direitos de personalidade 

constitucionalmente consagrados do trabalhador.151 

 Este tipo de controlo pode ser exercido pelo empregador de diversas formas, pelo 

que, conforme afirma TERESA ALEXANDRA COELHO MOREIRA152,“no exercício 

deste tipo de controlo os aparelhos mais usados pelos empregadores são as câmaras de 

televisão, com controlo remoto, ou as câmaras que gravam, tendo por finalidade a 

captação e a gravação das imagens. Mas também podem utilizar-se outros aparelhos, 

como é o caso dos “vidros transparentes” num só sentido, ou seja, transparente para o 

lado de quem observa, permitindo que possa analisar-se o que os trabalhadores estão a 

fazer sem que estes se apercebam”. 

 Cumpre-nos, antes demais, evidenciar que um controlo à distância, desmedido e 

ilimitado, realizado pelo empregador no sentido de controlar unicamente o desempenho 

profissional dos trabalhadores, é ilícito153, em consequência de esse controlo violar os 

direitos de personalidade constantes na Constituição da República Portuguesa154, no 

Código Civil e no Código do Trabalho.155 Parece-nos que o Código do Trabalho refere 

expressamente a proibição da utilização dos meios de vigilância à distância, mais 

propriamente no artigo 20º nº1156, na medida em que o legislador estabeleceu que “o 

                                                           
150 Cfr. MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, “Da esfera privada do trabalhador e o controlo do empregador”, ob. cit., pp. 117-126. 
151 Neste sentido, GOMES, Júlio Manuel Vieira, “Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 320-321. 
152 “Da esfera privada do trabalhador e o controlo do empregador”, ob. cit., pp. 250-251. 
153 Ver Deliberação nº 61/2004, “Princípios sobre o tratamento de dados por videovigilância”, da Comissão Nacional de Proteção de 

Dados, Lisboa, 19 de Abril de 2004, p. 16. 
154 QUINTAS, Paula, “Os direitos de Personalidade Consagrados no Código do Trabalho na Perspetiva Exclusiva do Trabalhador 

Subordinado – Direitos (Des)Figurados”, ob. cit. 89-97. 
155 Cfr., QUINTAS, Paula, “Os direitos de Personalidade Consagrados no Código do Trabalho na Perspetiva Exclusiva do Trabalhador 

Subordinado – Direitos (Des)Figurados”, ob. cit. 141-146. 
156 Neste sentido o Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, processo nº  522/14.6TTGMR-A.G1, datado de 25-06-

2015, relator Moisés Silva, refere no sumário que “A regra geral prevista no art.º 20.º n.º 1 do CT concede a exceção prevista no n.º 

2 do mesmo artigo, quando a utilização dos meios de vigilância à distância, de acordo com as circunstâncias de cada caso, tem por 

finalidade a proteção e segurança de pessoas e bens, a qual no caso tem uma especial acuidade, face à natureza da atividade exercida 

(bancária), onde são movimentados valores muito elevados e está em causa o património e a segurança dos clientes, trabalhadores 

e do banco” de seguida, na fundamentação, refere que “Prescreve o artigo 20.º do CT que o empregador não pode utilizar meios de 

vigilância à distância no local de trabalho, mediante a utilização de equipamento tecnológico, com a finalidade de controlar o 
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empregador não pode utilizar meios de vigilância a distância no local de trabalho, 

mediante o emprego de equipamento tecnológico, com a finalidade de controlar o 

desempenho profissional do trabalhador”.  

 O trabalhador deve ter conhecimento prévio à realização deste controlo exercido 

pelo empregador157, caso contrário esse controlo é ilícito na medida em que deve sempre 

existir um aviso prévio sobre a existência e finalidade dos meios de vigilância à distância 

utilizados pelo empregador. Neste sentido é o que consta do nº3 do artigo 20º do CT na 

medida em que o legislador consagrou que “o empregador informa o trabalhador sobre 

a existência e finalidade dos meios de vigilância utilizados, devendo nomeadamente 

afixar nos locais sujeitos os seguintes dizeres, consoante os casos: «Este local encontra-

se sob vigilância de um circuito fechado de televisão» ou «Este local encontra-se sob 

vigilância de um circuito fechado de televisão, procedendo-se à gravação de imagem e 

som», seguido de símbolo identificativo”. Sendo que, dar conhecimento à comissão de 

trabalhadores dos meios de vigilância à distância não supre a afixação dos dizeres supra 

referidos.158 No entanto, a utilização destes meios de vigilância à distância deve ser 

realizada sem inibir ou restringir o exercício de direitos, liberdades e garantias dos 

                                                           
desempenho profissional do trabalhador (n.º 1). Esta norma jurídica contém um princípio geral, segundo o qual a videovigilância 

não pode ser utilizada pelo empregador de forma metódica e permanente com a finalidade de escrutinar o desempenho do trabalhador 

na prestação da atividade a que está adstrito. 

Este princípio geral sofre a constrição do n.º 2 do mesmo artigo, o qual prevê que a utilização do equipamento referido no número 1 

é lícita sempre que tenha por finalidade a proteção e segurança de pessoas e bens ou quando particulares exigências inerentes à 

natureza da atividade o justifiquem. 

Da conjugação destas duas normas jurídicas resulta claro que só uma avaliação casuística, caso a caso, de acordo com as 

circunstâncias concretas, permite avaliar se a utilização dos meios tecnológicos de vigilância à distância é lícita e pode ser utilizada 

como meio de prova de determinados factos. 

O n.º 3 deste artigo e o artigo 21.º do CT contêm normas procedimentais a observar pelo empregador para que possa utilizar os 

meios em causa”. 
157 Ver Deliberação nº 61/2004, “Princípios sobre o tratamento de dados por videovigilância”, considerando 3, p. 3. 
158 Neste sentido o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, processo nº 787/10.2TTVCT.P1, datado de 04-03-2013, relator Ferreira 

da Costa: “I – Constitui justa causa de resolução do contrato, pelo trabalhador, a implementação de um sistema de videovigilância, 

por parte da R., sem observância de qualquer dos requisitos legais, nomeadamente, informação prévia dos trabalhadores, na forma 

legal e autorização da CNPD. 

II – Apesar de as provas obtidas pelo sistema de videovigilância não poderem ser consideradas em sede disciplinar, por ilícitas, tal 

não impede que a trabalhadora invoque tal matéria se decidir resolver o contrato, com invocação de justa causa pois, em qualquer 

dos casos, estamos sempre perante o mesmo comportamento ilícito da R., não tendo a A. produzido qualquer prova.  

III – A circunstância de os trabalhadores terem presenciado a instalação de um sistema de videovigilância nos escritórios da Ré não 

significa que esta tenha cumprido o dever de informação previsto pelo art. 20º nº 3 do CT/2009”. 
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trabalhadores, conforme consta do artigo 5º, nº1, al. b) da Lei n.º 34/2013159, de 16 de 

maio, que regula o exercício da atividade de segurança privada. 

Desta forma é ilícita a utilização de sistemas de vigilância que controlem os locais 

de trabalho e o desempenho profissional dos trabalhadores. No entanto, a utilização de 

meios de vigilância à distância “é lícita sempre que tenha por finalidade a proteção e 

segurança de pessoas e bens ou quando particulares exigências inerentes à natureza da 

atividade o justifiquem”.160 161 Neste caso deve o empregador respeitar sempre os 

princípios constantes da LPDP e do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, 

nomeadamente o princípio da boa fé e da proporcionalidade162, devendo existir um 

conhecimento prévio dos trabalhadores pela utilização destes meios pelo empregador, de 

acordo com o princípio da transparência. Deve o empregador respeitar de igual forma o 

princípio da finalidade e da adequação, no sentido em que o controlo exercido pelo 

empregador deverá ser adequado ao fim a atingir, revelar-se o menos intrusivo possível, 

e não ser unicamente utilizado para controlo do desempenho profissional dos 

trabalhadores, mas antes para manter a segurança de pessoas e bens.163 

 Neste sentido, o empregador não pode utilizar os dados captados com os meios de 

vigilância em causa para fins distintos daqueles a que estavam convencionados. 

Acrescentando ainda que se torna claro que existem sítios em que o empregador não pode 

colocar câmaras de vigilância, como por exemplo nas casas de banho ou nos provadores, 

uma vez que esse controlo violaria o direito à reserva da intimidade da vida privada164, 

consagrado no artigo 16º do CT. 

 Caso o empregador obtenha provas de forma ilícita, não poderá utilizá-las de 

forma a sancionar o trabalhador, visto que a obtenção das mesmas terá sido realizada 

ilicitamente. Caso as provas tenham sido obtidas licitamente pelo empregador, podem ser 

utilizadas para sancionar disciplinarmente o trabalhador, verificando-se os requisitos 

necessários para a obtenção dessas provas, nomeadamente o conhecimento da utilização 

                                                           
159 Estabelece o regime do exercício da atividade de segurança privada e procede à primeira alteração à Lei n.º 49/2008, de 27 de 

agosto (Lei de Organização da Investigação Criminal). 
160 Artigo 20º nº2 do CT. 
161 Cfr., GOMES, Júlio Manuel Vieira, em “Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 330-331: “Poderá ser lícita, pois, a instalação de um 

circuito interno de TV ou de câmaras de vigilância num banco (mais concretamente na zona de atendimento ao público), numa 

estação de serviço, num aeroporto, para prevenir roubos e furtos. Permite-se, assim, um controlo “acidental” ou “preterintencional” 

da execução da prestação pelo trabalhador”. 
162 Neste sentido, Deliberação nº 61/2004, “Princípios sobre o tratamento de dados por videovigilância”, p. 8. 
163 Ver Deliberação nº 61/2004, “Princípios sobre o tratamento de dados por videovigilância”, p. 15. 
164 Deliberação nº 61/2004, “Princípios sobre o tratamento de dados por videovigilância”, p. 2. 
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desses meios de vigilância pelo trabalhador; o respeito pelos princípios consagrados na 

LPDP; a medida aplicada ser proporcional à culpabilidade do trabalhador; a utilização 

lícita dos referidos meios de vigilância à distância, nomeadamente se tinham por 

finalidade a proteção e segurança de pessoas e bens ou se particulares exigências inerentes 

à natureza da atividade o justificaram. 

 Diferentemente do controlo exercido pelo empregador com a instalação de meios 

de videovigilância é o facto do controlo ser realizado por pessoal de vigilância. Ou seja, 

se o empregador em vez de realizar o controlo por si próprio o delegue noutros 

trabalhadores ou contrate uma empresa de segurança privada.165 

 Neste sentido, o objetivo dos vigilantes será o de verificar se as ordens e direções 

do empregador estão a ser devidamente cumpridas pelos trabalhadores. Claro se torna que 

os vigilantes apenas podem controlar as atividades dos trabalhadores no exercício da 

atividade laboral, e não comportamentos e atitudes dos mesmos fora do exercício dessa 

atividade, caso o fizessem poderiam comprometer o direito à reserva da intimidade da 

vida privada dos trabalhadores.  

Não podem, os vigilantes, espiar o comportamento pessoal e alheio à vida 

profissional dos trabalhadores, sendo esse controlo ilícito e violando consequentemente 

os direitos fundamentais dos trabalhadores.166 Não podem, de igual forma, realizar um 

controlo oculto167 dos trabalhadores. Logo, este controlo realizado pelo pessoal da 

vigilância deve imperativamente respeitar os direitos de personalidade dos trabalhadores. 

 Importa ainda referir que os trabalhadores devem sempre ter conhecimento prévio 

que sobre a sua prestação laboral está a ser exercido um meio de vigilância e controlo, 

quer este controlo esteja a ser exercido pelo empregador, por outro trabalhador ou por 

uma empresa contratada, o conhecimento prévio é indispensável à utilização dos meios 

de vigilância à distância. 

 No que se refere ao controlo realizado por uma empresa de segurança privada168, 

cumpre, desta forma, referenciar a Lei n.º 34/2013, de 16 de maio. Esta Lei regula o 

                                                           
165 Conforme estabelece MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, “Da esfera privada do trabalhador e o controlo do empregador”, ob. cit., 

pp. 322-323. 
166 Cfr. Deliberação nº 61/2004, “Princípios sobre o tratamento de dados por videovigilância”, pp. 4-5. 
167 Controlo oculto significa que o trabalhador não tem conhecimento que o empregador utiliza meios de vigilância à distância com a 

finalidade de o controlar. 
168 Neste sentido, CASTRO, Catarina Sarmento e, “Direito da Informática, Privacidade e Dados Pessoais”, ob. cit., pp. 131-132. 
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exercício da atividade de segurança privada, conforme estabelece o artigo 1º da referida 

Lei.169  

Desde logo no artigo 1º nº3 o legislador estabeleceu que “para efeitos da presente 

lei considera-se atividade de segurança privada: a) A prestação de serviços a terceiros 

por entidades privadas com vista à proteção de pessoas e bens170, bem como à prevenção 

da prática de crimes;” sendo que os serviços de segurança privada correspondem “a 

vigilância de bens móveis e imóveis e o controlo da entrada, presença e saída de pessoas, 

bem como a prevenção da entrada de armas, substâncias e artigos de uso e porte 

proibidos ou suscetíveis de provocar atos de violência no interior de edifícios ou outros 

locais, públicos  ou  privados,  de  acesso  vedado  ou  condicionado  ao  público”.171  

Como estabelece o artigo 3º da referida Lei, apenas existe a possibilidade de haver 

uma vigilância de bens móveis e imóveis e o controlo da entrada, saída e presença de 

pessoas. Neste sentido, é proibido desenvolver atividades que ameaçam os direitos 

fundamentais dos trabalhadores ou que inibam ou restrinjam o exercício de direitos, 

liberdades e garantias, conforme melhor consta do artigo 5º da Lei n.º 34/2013, de 16 de 

maio.172 

 Os trabalhadores da empresa de segurança privada para exercerem a sua atividade 

devem, obrigatoriamente, usar uniforme e cartão de identificação aposto visivelmente173, 

o que se entende na medida em que os trabalhadores da empresa conseguem identificar e 

reconhecer facilmente os trabalhadores da empresa de segurança privada. 

 Caso diferente será a contratação de um detetive privado174 pelo empregador com 

o objetivo de vigiar os trabalhadores. Neste caso parece-nos que se trata de um controlo 

                                                           
169 “1 — A presente lei estabelece o regime do exercício da atividade de segurança privada e as medidas de segurança a adotar por 

entidades públicas ou privadas com vista a prevenir a prática de crimes. 

2 — A atividade de segurança privada só pode ser exercida nos termos da presente lei e de regulamentação complementar e tem uma 

função subsidiária e complementar da atividade das forças e serviços de segurança pública do Estado.” 
170 Negrito e sublinhados nossos. 
171 Artigo 3º nº1 alínea a) da Lei n.º 34/2013, de 16 de maio. 
172 “É proibido, no exercício da atividade de segurança privada:  

(…) 

b) Ameaçar, inibir ou restringir o exercício de direitos, liberdades e garantias ou outros direitos fundamentais, sem prejuízo do 

estabelecido nos n.os 1 e 2 do artigo 19.º; 

(…) 

3 —  É ainda proibido a qualquer pessoa, coletiva ou singular: 

a) Instalar e utilizar sistemas de segurança suscetíveis de fazer perigar a vida ou a integridade física das pessoas”. 
173 Nos termos do artigo 29º da Lei n.º 34/2013, de 16 de maio. 
174 Neste sentido, GOMES, Júlio Manuel Vieira, “Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 321-322. 
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oculto dos trabalhadores175, razão pela qual é considerada uma prática ilícita. A este 

propósito, TERESA ALEXANDRA COELHO MOREIRA176, defende que “a resposta 

a esta questão não é pacífica (…). Propendemos para considerar que a utilização de 

detectives privados, como regra normal, é proibida já que se trata de uma forma de 

controlo oculto dos trabalhadores realizada por pessoas alheias ao processo produtivo. 

Contudo, em certas ocasiões, quando for necessário para conseguir provar-se 

determinada infracção e não seja possível recorrer a outro meio menos gravoso para os 

direitos dos trabalhadores, poderá equacionar-se a sua aceitação. (…)  Afigura-se-nos 

possível, em casos extremos, a contratação de detectives pelo empregador mas apenas 

quando a investigação se limitar à descoberta de actividades que de alguma maneira 

prejudiquem legítimos direitos que como proprietário o empregador detém”.  

 

 

                                                           
175 Neste sentido, ver Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, processo nº 231/14.6TTVNG.P1, datado de 17-12-2014, relator 

António José Ramos.  
176 “Da esfera privada do trabalhador e o controlo do empregador”, ob. cit., pp. 325-326. 
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1. O sistema de geolocalização  

 
As novas tecnologias de informação e comunicação estão cada vez mais presentes 

na relação laboral, na medida em que as mesmas proporcionam uma série de benefícios 

para o empregador e para o trabalhador. Desta forma, e com a sua constante evolução, 

foram surgindo métodos de implementação das mesmas nas empresas.  

A utilização pelo empregador dos meios de vigilância à distância é considerada 

uma questão controversa no âmbito do Direito do Trabalho177 178, uma vez que estes meios 

facultam ao empregador diversas informações sobre os trabalhadores. Informações essas 

que além de serem profissionais, podem, algumas vezes, revelarem-se de caráter 

pessoal.179 180 

Atualmente o empregador tem ao seu dispor diversas formas para exercer o seu 

poder de direção e controlo sob o trabalhador, sendo a utilização dos dispositivos de 

geolocalização uma delas. 

Os dispositivos de geolocalização são dispositivos incorporados com sistemas que 

permitem a localização geográfica de pessoas e objetos, desde que estejam munidos com 

esses equipamentos, realizado em tempo real e à distância.181 Estes dispositivos são 

maioritariamente utilizados, no contexto laboral, em veículos automóveis ou dispositivos 

móveis inteligentes facultados pelo empregador.182 Esses mesmos dispositivos têm por 

base a recolha de dados que permitem identificar tanto os percursos realizados, como os 

locais percorridos, os movimentos efetuados e o tempo gasto pelo trabalhador no 

                                                           
177 Neste sentido, MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, “Estudos de Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 11-13. 
178 Cfr. QUINTAS, Paula, “Os Direitos de Personalidade Consagrados no Código do Trabalho na Perspetiva Exclusiva do Trabalhador 

Subordinado – Direitos (Des)Figurados”, ob. cit., pp. 329-330. 
179 Cfr. MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, “Da esfera privada do trabalhador e o controlo do empregador”, ob. cit., p. 245. 
180 Neste sentido menciona AZEVEDO, Pedro Costa, no artigo “Trabalhar em Rede”, consultável em http://boletim.oa.pt/oa-

02/destaque-1, acesso realizado a 25 de agosto de 2017: “A preservação do direito à privacidade é um tema que está na ordem do 

dia. Os constantes avanços tecnológicos e as mais recentes formas de relacionamento social trouxeram novos desafios e novos 

problemas, que exigem soluções adequadas. 

(…) 

O legislador desde sempre compreendeu a tensão que as novas tecnologias da área de informação originaram. De um lado, temos o 

direito à protecção da vida privada do trabalhador, também previsto no artigo 16.º do Código do Trabalho, e, do outro, as 

possibilidades que essas novas tecnologias acrescentam no domínio do aumento da produtividade e da diminuição dos riscos de 

perda de informação e conhecimento”. 
181 Neste sentido ver Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias 

de geolocalização no contexto laboral”, aprovada na sessão plenária da Comissão Nacional de Protecção de Dados, em Lisboa, a 28 

de outubro de 2014, considerando 2, p. 5. 
182 Cfr. Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias de 

geolocalização no contexto laboral”, considerando 5, p. 5. 
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exercício das suas funções.183 Atualmente os referidos dispositivos permitem uma 

localização, da pessoa ou objeto, quase exata, independentemente da mesma se encontrar 

dentro de algum estabelecimento ou na rua. Razão pela qual a implementação destes 

dispositivos suscitou novas questões no âmbito do Direito do Trabalho.184 

Um dos instrumentos que permitem obter a localização geográfica de pessoas e 

objetos é o dispositivo GPS, Global Positioning System, que significa sistema de 

localização global. Estas tecnologias de geolocalização utilizam diferentes tipos de 

infraestruturas de modo a obter a localização geográfica, designadamente GPS, estações 

de base GSM e WI-FI.185 O GPS permite obter uma localização quase exata das pessoas 

e objetos em qualquer parte do mundo, sem custos, sendo que este meio de vigilância tem 

evoluído bastante com o passar dos anos e com a constante evolução da tecnologia. 

“Atualmente o sistema GPS é aberto para uso civil gratuito exigindo apenas um 

recetor capaz de captar o sinal emitido pelos satélites. O sistema está dividido em três 

partes: espacial, de controlo e utilizador. O segmento do utilizador consiste num recetor 

que capta os sinais emitidos pelos satélites. Um recetor GPS (GPSR) descodifica as 

transmissões do sinal de código e fase de múltiplos satélites e calcula a sua posição com 

base nas distâncias em relação a estes. A posição é dada por latitude, longitude e 

altitude”.186 Pelo que, torna-se fácil entender que estes dispositivos vieram revolucionar 

a vida das pessoas tanto a nível pessoal como a nível laboral. 

A utilização destes sistemas de geolocalização revela-se bastante vantajoso quer 

a nível civil, quer a nível profissional. Ora, a nível civil as vantagens prendem-se com o 

facto destes sistemas auxiliarem a encontrar pessoas desaparecidas ou, existindo a 

possibilidade de uma pessoa partilhar a sua localização com outra, de maneira a conseguir 

ser socorrida em caso de acidente, por exemplo. Serve, de igual forma, para as pessoas 

conseguirem se deslocar para sítios desconhecidos com o auxílio do dispositivo GPS, que 

lhes garantem as coordenadas para o local que pretendam ir da melhor forma possível 

podendo, atualmente, selecionar opções de rotas, nomeadamente evitar autoestradas. 

Posto isto, o GPS faculta o percurso mais rápido e fácil para chegar ao destino desejado. 

                                                           
183 Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias de geolocalização 

no contexto laboral”, considerando 6, p. 6. 
184 Neste seguimento, Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias 

de geolocalização no contexto laboral”, considerando 20, p. 9. 
185 Cfr. Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias de 

geolocalização no contexto laboral”, considerando 1, p. 4. 
186 MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, em “Estudos de Direito do Trabalho”, Volume II, ob. cit., p. 92. 
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A nível profissional as vantagens da utilização destes dispositivos revelam-se na 

implementação destes em veículos automóveis das empresas e nos dispositivos móveis 

inteligentes, de forma a facilitar o controlo sobre os serviços prestados. Podendo, de igual 

forma, facultar informações ao empregador sobre a localização, rota, velocidade, e 

informações sobre o estado do veículo e condução.187 Também podem ser usados para 

gestão de frotas ou para oferecer melhores serviços aos clientes da empresa. Torna-se 

importante frisar que todas estas informações são permitidas na medida em que o 

empregador não use esses dispositivos com o intuito de controlar o paradeiro, ou o 

desempenho profissional do trabalhador.188 Caso o faça viola o disposto no artigo 20º nº1 

do CT.189 

Contudo, a utilização destes dispositivos não acarreta apenas vantagens para o 

trabalhador e para o empregador.190 Consequentemente, a utilização dos mesmos, pode 

acarretar um controlo do trabalhador que extravasa a via profissional, uma vez em alguns 

casos os veículos automóveis e os dispositivos móveis inteligentes são fornecidos aos 

trabalhadores para utilização profissional e pessoal. E, se o empregador não pode utilizá-

los para controlar o desempenho profissional do trabalhador, não pode, muito menos, 

socorrer-se dos mesmos para obter informações pessoais dos trabalhadores. Neste 

sentido, a utilização destes dispositivos por parte da entidade empregadora, tanto em 

automóveis como em dispositivos móveis, tem vindo cada vez mais a constituir um risco 

elevado de invasão da privacidade do trabalhador.191  

Outra das desvantagens que estes dispositivos podem ter é o facto de poderem 

revelar-se lentos e com pouca funcionalidade em espaços interiores.192 Não podendo 

deixar de referir que podem existir imprecisões ou erros na localização obtida através 

destes sistemas de geolocalização, claro que atualmente essas imprecisões são cada vez 

menores uma vez que estes sistemas se têm desenvolvido bruscamente, mas pode sempre 

                                                           
187 Neste sentido, Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias 

de geolocalização no contexto laboral”, considerando 57, p. 18. 
188 Cfr. Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias de 

geolocalização no contexto laboral”, considerando 30, pp. 11-12. 
189 Neste sentido, QUINTAS, Paula, “Os Direitos de Personalidade Consagrados no Código do Trabalho na Perspetiva Exclusiva do 

Trabalhador Subordinado – Direitos (Des)Figurados”, ob. cit., pp. 330-336. 
190 Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias de geolocalização 

no contexto laboral”, considerando 23, p. 10. 
191 Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias de geolocalização 

no contexto laboral”, considerando 73, p. 23. 
192 Neste sentido, MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, “Estudos de Direito do Trabalho”, Volume II, ob. cit., p. 92. 
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existir essa possibilidade. Pelo facto de poderem existir esses erros ou imprecisões, o 

responsável pelo tratamento dos dados deve sempre dar a possibilidade ao titular dos 

dados de explicar o que terá ocorrido, de forma a não cometer erros de interpretação dos 

sistemas de geolocalização. 

Torna-se de clara compreensão que sendo estes dispositivos utilizados para 

revelarem a localização do trabalhador, bem como os movimentos do mesmo com elevada 

precisão, o trabalhador pode vir a sofrer consequências na sua esfera jurídica em virtude 

desse controlo por parte do empregador. Para isso não acontecer é necessário obter um 

equilíbrio entre a proteção de dados e a privacidade do trabalhador com a liberdade de 

organização e gestão do empregador.193  

Acrescendo o facto de os dispositivos móveis inteligentes estarem constantemente 

ligados aos seus utilizadores, acarretando um maior risco no controlo realizado pelo 

empregador na medida em que estes disponibilizam informação mais precisa dos seus 

utilizadores. Estes dispositivos podem ser telemóveis, tablets ou computadores portáteis. 

Ora, em relação aos telemóveis os mesmos estão sempre juntos aos seus utilizadores.194 

Estes dispositivos revelam uma série de informações, nomeadamente a localização, sendo 

certo que a maior parte dos utilizadores se esquece que esses dispositivos facultam 

constantemente informações pessoais sobre os mesmos.195  

Neste sentido torna-se necessário encontrar um justo equilíbrio entre dois direitos, 

sendo certo que esse justo equilíbrio nem sempre é fácil de se estabelecer, neste sentido 

pode ver-se o considerando 23 da Deliberação 7680/2014, “aplicável aos tratamentos de 

dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias de geolocalização no contexto 

laboral”196: “É, pois, necessário fazer uma aturada ponderação entre os interesses da 

entidade empregadora em alcançar determinados objetivos legítimos e a proteção dos 

direitos fundamentais dos trabalhadores, carecendo de profunda fundamentação a 

legitimidade para a utilização de dispositivos de geolocalização no contexto laboral, 

atento o tratamento de dados pessoais de grande sensibilidade que a mesma implica”. 

                                                           
193 A este respeito ver Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias 

de geolocalização no contexto laboral”, considerando 27, p. 11. 
194 Cfr. Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias de 

geolocalização no contexto laboral”, considerando 75, p. 23. 
195 Pelo que o empregador não pode monitorizar a geolocalização desses equipamentos, de acordo com a Deliberação nº 7680/2014, 

considerando 85, p. 25. 
196 P. 10. 
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Pelo que, as entidades empregadoras que pretendam utilizar estes dispositivos de 

geolocalização devem obedecer ao previsto na Deliberação n.º 7680/2014.197  

Este justo equilíbrio, passará, inevitavelmente, pelo estabelecimento de limites na 

utilização destes dispositivos, sendo certo que o direito à privacidade do trabalhador é um 

direito inviolável não podendo o empregador exercer o seu poder de controlo e de direção 

através dos meios de vigilância à distância da forma que entender. De forma a facilitar o 

equilíbrio entre o direito à privacidade dos trabalhadores e os interesses da entidade 

empregadora, a Deliberação 7680/2014, no considerando 37198 veio estabelecer que, “a 

instalação pela entidade empregadora de tecnologias de geolocalização em veículos 

automóveis e em dispositivos móveis inteligentes usados pelos trabalhadores, na medida 

em que é igualmente indiciadora da localização dos seus utilizadores, bem como 

reveladora em alguns casos de determinadas ações, consubstancia um tratamento de 

dados pessoais, na aceção da alínea b) do artigo 3.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro – 

a Lei de Proteção de Dados Pessoais (de ora em diante, LPD), pelo que está submetido 

às suas disposições”. 

Nesta sequência surge a problemática que consiste nos veículos automóveis 

disponibilizados pelo empregador, não só para uso no âmbito laboral, mas também para 

uso privado, e que se encontram munidos com um dispositivo de geolocalização. Esta 

problemática tem por base o facto de estando o automóvel equipado com esse dispositivo 

ficar em causa a privacidade do trabalhador, na medida em que passa a existir a 

possibilidade do mesmo ser controlado pelo empregador na sua vida pessoal.199 De forma 

a tentar resolver esse problema, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, na 

Deliberação n.º 7680/2014, “considera que não pode haver monitorização da 

geolocalização da viatura quando esta estiver a ser utilizada pelo trabalhador para fins 

privados”.200 

Uma vez que o empregador não pode monitorizar a viatura enquanto o trabalhador 

a estiver a utilizar para fins pessoais, tem o mesmo de encontrar mecanismos que 

permitam ao trabalhador controlar o dispositivo de geolocalização, para que o mesmo não 

consiga controlar o trabalhador enquanto este estiver fora do seu expediente do trabalho.  

                                                           
197 “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias de geolocalização no contexto laboral”. 
198 P. 13-14. 
199 Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias de geolocalização 

no contexto laboral”, considerando 137, p. 37. 
200 “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias de geolocalização no contexto laboral”, 

considerando 140, p. 37. 
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A pessoa responsável pelo tratamento dos dados tem a função de garantir que 

tecnicamente não haja possibilidade de o empregador conseguir visualizar esses dados, 

nos casos em que, por exemplo, não é possível desligar o dispositivo.  

O empregador deve sempre ter presente que os dispositivos de geolocalização nas 

viaturas das empresas não podem servir para localizar o paradeiro do trabalhador. Não 

pode o empregador, através desses dispositivos, verificar, por exemplo, a velocidade a 

que o veículo circula de forma a punir o trabalhador por excesso de velocidade que 

eventualmente cometa, uma vez que cabe às autoridades competentes verificar possíveis 

infrações ao Código da Estrada e não à entidade empregadora.201 

 Esses limites podem ser estabelecidos com a possibilidade de, no caso dos 

veículos automóveis, existir a possibilidade de desligar o sistema de geolocalização 

quando o utilizador tenha acesso ao veículo para uso pessoal e nos momentos em que se 

encontre fora do horário de trabalho, uma vez que o empregador não pode utilizar os 

dispositivos de geolocalização para averiguar a vida extraprofissional do trabalhador. 

Nestes casos, o empregador apenas tem legitimidade para tratar dos dados de 

geolocalização que se revelem de natureza profissional, caso trate de dados de natureza 

pessoal essa utilização será considerada ilícita.202  

Neste sentido, cabe ao empregador arranjar mecanismos que permitam uma 

desvinculação do trabalhador do seu trabalho. Uma das formas de o trabalhador 

conseguir-se desvincular são os mecanismos de Switch Off 203 204. “Porém, há situações 

em que os dispositivos de GPS estão ligados ao motor do veículo e, por isso, é impossível 

a utilização deste mecanismo de switch off. Nestes casos, a tecnologia pode auxiliar na 

proteção da privacidade dos trabalhadores através do recurso à tecnologia de privacy 

by design205, significando que é o próprio dispositivo técnico que cria a possibilidade de 

proteger a privacidade dos trabalhadores através de mecanismos para separar a 

utilização profissional da utilização pessoal, ficando a primeira acessível ao empregador 

                                                           
201 Conforme refere MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, “Estudos de Direito do Trabalho”, Volume II, ob. cit., pp. 103. 
202 Neste sentido, MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, “Estudos de Direito do Trabalho”, Volume II, ob. cit., pp. 106-107. 
203 Os mecanismos de Switch off dão a possibilidade ao trabalhador de ligar ou desligar o dispositivo, caso se encontrem em horário 

de trabalho ou não. Desta forma, o empregador não tem acesso a dados pessoais do trabalhador que ocorram fora do horário de 

trabalho.  
204 Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias de geolocalização 

no contexto laboral”, considerando 146, p. 39. 
205 Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias de geolocalização 

no contexto laboral”, considerando 147, p. 39. 
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e a outra inacessível, ainda que, em caso de furto ou roubo, por exemplo, essa informação 

esteja registada e possa ser utilizada pelas autoridades competentes”.206 

Assim, a utilização dos sistemas de geolocalização configuram um meio de 

vigilância à distância207, uma vez que estes sistemas permitem um controlo à distância do 

trabalhador, pelo que se encontram sujeitos às normas estabelecidas no Código do 

Trabalho, mais concretamente no artigo 20º e 21º, sendo que o tratamento dos dados 

pessoais deve ser feito respeitando os princípios presentes no Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados nº 2016/679208, princípios esses essenciais para a sua correta instalação 

e utilização.  

O primeiro princípio que devemos considerar é o princípio da finalidade.209 Sendo 

este um princípio fundamental, visto que os empregadores não podem usar a informação 

obtida através dos meios de vigilância à distância para controlar a vida pessoal do 

trabalhador. Este princípio está consagrado no artigo 5º nº1 alínea b) do Regulamento 

2016/679. Como o próprio nome indica o princípio da finalidade significa que os dados 

pessoais devem ser recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas.210 

Pelo que, deve existir um fim que legitime a utilização do meio de vigilância em causa. 

Entende-se esta obrigatoriedade na medida em que deve existir um fim legítimo para a 

restrição que implica nos direitos fundamentais dos trabalhadores. Não pode o 

empregador utilizar os dados pessoais obtidos para controlar o desempenho do 

trabalhador211 212, o empregador apenas pode utilizar os meios de vigilância à distância 

                                                           
206 MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, em “Estudos de Direito do Trabalho”, Volume II, ob. cit., pp. 107-108. 
207 Neste sentido, Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias 

de geolocalização no contexto laboral”, considerando 48, pp. 16-17. 
208 De 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE. 
209 Neste sentido, CASTRO, Catarina Sarmento e, “Direito da Informática, Privacidade e Dados Pessoais”, A propósito da legalização 

de tratamentos de dados pessoais (incluindo videovigilância, telecomunicações e Internet) por entidades públicas e por entidades 

privadas, e da sua comunicação e acesso, ob. cit., pp.229-235. 
210 Neste seguimento, Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias 

de geolocalização no contexto laboral”, considerando 39, p. 14. 
211 Cfr. Artigo 20º nº1 do CT. 
212 “Desde logo se sublinha que a geolocalização não pode ser usada para «controlar o desempenho profissional do trabalhador», 

conforme disposto no n.º1 do artigo 20.º do CT, pelo que essa não é uma finalidade legítima. Logo, os dados pessoais, mesmo que 

recolhidos para outras finalidades legítimas, não podem ser utilizados direta ou indiretamente para a avaliação do desempenho do 

trabalhador”, Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias de 

geolocalização no contexto laboral”, considerando 52, p. 17. 
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para a proteção e segurança de pessoas e bens, ou quando particulares exigências 

inerentes à natureza da atividade o justifiquem.213  

Conforme já dito, o empregador não pode utilizar os sistemas de geolocalização 

para controlar o paradeiro e o desempenho profissional do trabalhador.214 Pelo que, a 

utilização destes sistemas deve ser feita de forma a garantir a segurança das pessoas e dos 

bens, das mercadorias e dos veículos, e de forma a facilitar o empregador a desenvolver 

e a criar novas ofertas aos seus clientes, e também, em certa medida, combater possíveis 

furtos.215  

Caso o empregador pretenda obter uma informação sobre a forma como o trabalho 

foi realizado, deve socorrer-se de uma forma menos intrusiva, neste seguimento a 

Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da 

utilização de tecnologias de geolocalização no contexto laboral”, no considerando 58 

esclarece que: “Quanto à utilização da geolocalização para prova do cumprimento de 

contrato, no sentido de poder demonstrar, por exemplo, as horas a que o serviço foi 

prestado ou que se esteve no local para fazer uma entrega, considera-se que a utilização 

de dispositivos de geolocalização não se afigura o meio mais adequado para alcançar o 

objetivo. Na verdade, o comprovativo da hora, dia e local de entrega de mercadoria ou 

prestação de serviço pode ser feito através da assinatura do recetor ou beneficiário do 

serviço. Por outro lado, caso o serviço não possa ser prestado por eventual ausência do 

destinatário, os dados de geolocalização não permitem provar, por si só, essa ausência, 

não sendo assim um meio idóneo para cumprir a finalidade”.216 

Conforme já referido, a implementação de sistemas de geolocalização nos 

dispositivos móveis inteligentes revela-se bastante intrusivo dado que os trabalhadores, 

muitas vezes sem terem perceção disso, estão a facultar uma série de informações aos 

empregadores, na maior parte das vezes mais do que apenas a sua localização.  

Pelo que, parece-nos que o empregador pode usufruir de meios menos intrusivos 

para obter a finalidade pretendida, meios que não impliquem um controlo quase exato da 

                                                           
213 Cfr. Artigo 20º nº2 do CT. 
214 Neste sentido, Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias 

de geolocalização no contexto laboral”, considerando 52, p. 17. 
215 A este respeito ver Deliberação nº 7680/2014, considerando 51, p. 17 e considerando 66, p. 21. 
216 Pp. 18-19. 
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vida pessoal do trabalhador, e que poderá colocar em causa os direitos de personalidade217 

conferidos aos mesmos, que devem imperativamente ser respeitados.  

Nas situações da implementação destes sistemas em dispositivos móveis, parece-

nos que o princípio da finalidade poderá estar previsto, mas o princípio da 

proporcionalidade não, na medida em que poderá existir um meio menos intrusivo que a 

implementação desses sistemas. Neste sentido, TERESA ALEXANDRA COELHO 

MOREIRA especifica que “(…) o controlo através de telemóveis é muito mais intrusivo 

e, inclusive, poderá colocar em causa a liberdade e a dignidade do trabalhador, visto 

que este acompanha permanentemente o seu utilizador, nomeadamente para locais 

extremamente íntimos, pelo que, apesar de entender-se que o principio da finalidade 

legitima relativa à proteção de pessoas e bens até poderá estar preenchido em 

determinadas circunstancias, considera-se, porém, que o principio da proporcionalidade 

na maior parte das situações não está, na medida em que existem meios menos intrusivos 

para a obtenção da mesma finalidade, pelo que o tratamento de dados de geolocalização 

dos dispositivos moveis inteligentes para esta finalidade não deve, em principio, ser 

aceite”.218 

De acordo com o princípio da proporcionalidade219, princípio fundamental no que 

se refere aos dados pessoais recolhidos, e que encontra provisão no artigo 5º nº1 alínea c) 

do Regulamento 2016/679, os dados que sejam recolhidos pelo empregador devem ser 

adequados, pertinentes e não excessivos a prosseguir a finalidade da sua recolha, devendo, 

em consequência, reduzirem-se ao mínimo indispensável ao cumprimento da finalidade 

para a qual foram recolhidos.220 

“Por aplicação deste princípio, os dados a tratar e os meios utilizados devem ser 

ajustados à organização da empresa, à natureza concreta da atividade e ser compatíveis 

com os direitos e obrigações dos trabalhadores consignados na legislação do trabalho, 

correspondendo a um “interesse empresarial sério” que, através do exercício dos 

poderes de direção e esperando a subordinação do trabalhador, tal tratamento não se 

                                                           
217 Cfr. QUINTAS, Paula, “Os Direitos de Personalidade Consagrados no Código do Trabalho na Perspetiva Exclusiva do Trabalhador 

Subordinado – Direitos (Des)Figurados”, ob. cit., pp. 215-228. 
218 “Estudos de Direito do Trabalho”, Volume II, ob. cit., p. 105. 
219 Neste sentido, CASTRO, Catarina Sarmento e, “Direito da Informática, Privacidade e Dados Pessoais”, A propósito da legalização 

de tratamentos de dados pessoais (incluindo videovigilância, telecomunicações e Internet) por entidades públicas e por entidades 

privadas, e da sua comunicação e acesso, ob. cit., p. 236. 
220 Neste sentido, Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias 

de geolocalização no contexto laboral”, considerando 40, p. 14. 
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revele abusivo e desproporcionado em relação à proteção da esfera privada do 

trabalhador”.221 Torna-se necessário que os dados recolhidos se revelem adequados, 

pertinentes e não excessivos para alcançar o fim pretendido222, não podendo o controlo 

do veículo ser realizado de forma contínua e permanente. 

Excecionalmente, é necessária uma monitorização contínua com a finalidade de 

proteção de bens, por razões da existência de riscos concretos de segurança223, devido, 

por exemplo, à carga que contém materiais perigosos.224 Nestes casos, um controlo do 

percurso das viaturas revela-se bastante importante de forma a assegurar a proteção das 

pessoas e dos bens. Caso idêntico se revela quando há um transporte de materiais de 

elevado valor225, situações em que deve existir uma monitorização permanente através 

dos sistemas de geolocalização, uma vez que podem existir atividades criminosas sobre 

a carga transportada, sendo essa monitorização realizada de forma a proteger os bens e as 

pessoas que conduzem os referidos veículos. 

É necessário, antes da implementação de qualquer meio de vigilância à distância, 

averiguar se aquele meio em concreto se revela ser o menos intrusivo possível226, não 

existindo a possibilidade de utilizar um meio ainda menos intrusivo da privacidade do 

trabalhador que aquele que irá ser utilizado para obter a finalidade do empregador.  

Significa isto que, este princípio da proporcionalidade quando aplicado na prática 

aos sistemas de geolocalização, o empregador tem de facultar ao trabalhador a 

possibilidade de se desvincular desse controlo, por exemplo, nas pausas, nas horas de 

descanso, nas férias. No que se refere aos veículos automóveis facultados pelo 

empregador, conforme já referido, este apenas pode tratar os dados relativos às travagens, 

à velocidade média, aos consumos, à distância percorrida, sendo que cabe às autoridades 

competentes averiguarem as infrações cometidas na estrada. 

                                                           
221 Cfr. Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias de 

geolocalização no contexto laboral”, considerando 93, p. 27. 
222 Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias de geolocalização 

no contexto laboral”, considerando 92, p. 27. 
223 Deliberação 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias de geolocalização 

no contexto laboral”, considerandos 69, 70 e 71, pp. 22-23. 
224 Materiais explosivos ou inflamáveis, por exemplo. 
225 A CNPD entende que materiais de elevado valor são materiais cujo valor se fixa em 10 mil euros o limite mínimo do valor da carga 

transportada. 
226 Neste sentido, Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias 

de geolocalização no contexto laboral”, considerando 29, p. 11. 
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Por fim, no que toca ao tempo da conservação dos dados pessoais, compete à 

Comissão Nacional de Proteção de Dados a fixação do tempo da conservação dos dados 

pessoais em função da finalidade, podendo emitir diretivas para determinados setores de 

atividade. Findo o prazo os mesmos têm de ser eliminados, neste sentido a Deliberação 

nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de 

tecnologias de geolocalização no contexto laboral”, esclarece que “o responsável pelo 

tratamento deve assegurar que os dados são eliminados de imediato findo o prazo de 

conservação respetivo (dando indicações precisas nesse sentido à entidade 

subcontratada quando esta processa a informação), podendo, devido ao curto período 

de armazenamento da informação, introduzir um sistema de eliminação automática, que 

garanta a observância do prazo máximo”.227  

Outro princípio fundamental que merece provimento é o princípio da 

transparência228 229, que se encontra consagrado no artigo 13º e ss do Regulamento 

2016/679. 

Isto posto, o responsável pelo tratamento dos dados está obrigado a informar os 

trabalhadores da existência de um controlo realizado sob a implementação de dispositivos 

de geolocalização nos equipamentos disponibilizados por aquele.230 231 Deve também 

manter uma descrição pormenorizada das tecnologias utilizadas, bem como o 

funcionamento dos mesmos, à disposição da CNPD232, dos trabalhadores e dos seus 

representantes233, deve informar além dos trabalhadores todas as pessoas que sejam 

afetadas por esse sistema de vigilância. Essa informação deve ser clara, esclarecida e 

                                                           
227 Ver considerando 109, pp. 30-31. 
228 Cfr. Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias de 

geolocalização no contexto laboral”, considerando 121, p. 34: “O princípio da transparência é fundamental no regime da proteção 

de dados e enformador do princípio da boa-fé, em que devem assentar os tratamentos de dados pessoais (cf. artigo 2.º e artigo 5.º, 

n.º 1, alínea a) da LPD)”. 
229 Neste sentido, CASTRO, Catarina Sarmento e Castro, “Direito da Informática, Privacidade e Dados Pessoais”, A propósito da 

legalização de tratamentos de dados pessoais (incluindo videovigilância, telecomunicações e Internet) por entidades públicas e por 

entidades privadas, e da sua comunicação e acesso, ob. cit., p. 229. 
230 Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias de geolocalização 

no contexto laboral”, considerando 122, p. 34. 
231 Neste sentido, QUINTAS, Paula, “Os Direitos de Personalidade Consagrados no Código do Trabalho na Perspetiva Exclusiva do 

Trabalhador Subordinado – Direitos (Des)Figurados”, ob. cit., pp. 285-287. 
232 Cfr. CASTRO, Catarina Sarmento e, “Direito da Informática, Privacidade e Dados Pessoais”, A propósito da legalização de 

tratamentos de dados pessoais (incluindo videovigilância, telecomunicações e Internet) por entidades públicas e por entidades 

privadas, e da sua comunicação e acesso, ob. cit., pp.65-68. 
233 Conforme melhor consta do nº 4 do artigo 21º do Código do Trabalho: “O pedido de autorização a que se refere o n.º 1 deve ser 

acompanhado de parecer da comissão de trabalhadores ou, não estando este disponível 10 dias após a consulta, de comprovativo do 

pedido de parecer”. 
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explícita, não basta que o empregador coloque símbolos identificativos de um controlo 

através de meios de vigilância à distância, deve sempre informar previamente os 

trabalhadores e as pessoas afetadas por esse meio, que sobre eles estará a incidir um 

controlo à distância.234  

O responsável pelo tratamento dos dados deve facultar ao titular dos dados as 

informações relativas a si mesmo, e que o mesmo pretenda obter, com base no disposto 

no artigo 13º e 14º do Regulamento 2016/679, sendo este um direito que assiste ao titular 

dos dados. 

Não pode o empregador exercer um controlo mediante dispositivos de vigilância 

à distância sobre o trabalhador sem informação prévia ao mesmo, aos seus representantes 

e à CNPD, uma vez que é obrigatório uma informação prévia, não existindo a 

possibilidade de se realizar um controlo oculto, sem conhecimento dos trabalhadores. 

Caso não o faça, o empregador incorre numa violação ao princípio à autodeterminação 

informativa.235 Situação bastante grave devido ao facto de o controlo oculto realizado ao 

trabalhador constituir uma violação aos seus direitos constitucionalmente consagrados, e 

claro fica que o empregador não pode socorrer-se da obtenção da prova de forma ilícita e 

utilizá-la contra o trabalhador.  

O responsável pelo tratamento dos dados deve prestar diretamente ao titular dos 

dados pessoais informações sobre a identidade e os contatos do responsável pelo 

tratamento e, se for caso disso, do seu representante; os contatos do encarregado da 

proteção de dados, se for caso disso; as finalidades do tratamento a que os dados pessoais 

se destinam, bem como o fundamento jurídico para o tratamento; as categorias dos dados 

pessoais em questão; os destinatários ou categorias de destinatários dos dados pessoais, 

se os houver, de acordo com o nº1 do artigo 14º do Regulamento 2016/679. 

Acrescendo o facto de o titular dos dados, neste caso em concreto, os 

trabalhadores, terem direito de obter do responsável pelo tratamento, livremente e sem 

restrições, com periodicidade razoável e sem demoras ou custos excessivos o acesso aos 

                                                           
234 A este respeito ver Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias 

de geolocalização no contexto laboral”, considerando 125 e 126, pp. 34-35. 
235 Neste sentido, CASTRO, Catarina Sarmento e, “Direito da Informática, Privacidade e Dados Pessoais”, A propósito da legalização 

de tratamentos de dados pessoais (incluindo videovigilância, telecomunicações e Internet) por entidades públicas e por entidades 

privadas, e da sua comunicação e acesso, ob. cit., pp. 24-25. 
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dados que lhes digam respeito236, bem como a sua retificação237, apagamento238 ou 

limitação, nos termos dos artigos 16º, 17º, e 18º do Regulamento 2016/679.239 

Outro princípio consagrado no Regulamento 2016/679 é o princípio da 

compatibilidade com a finalidade prevista inicialmente. Ora, o mesmo encontra-se 

previsto no artigo 5º nº1 al. b) do referido Regulamento. Este princípio significa que o 

empregador não pode utilizar os dados para uma finalidade diferente da originária.  

No presente caso, conforme já referido, os dispositivos de geolocalização 

armazenam informação de caráter pessoal, o que torna necessário um cuidado acrescido 

de maneira a que o empregador não viole os direitos fundamentais dos trabalhadores240, 

neste sentido esclarece TERESA ALEXANDRA COELHO MOREIRA241 que “podem 

ser recolhidos dados que podem ser sensíveis e, nalguns casos, quase ultrassensíveis, tal 

como dados relacionados com a religião, vida sexual, a ideologia, relacionados com as 

paragens que faz, a duração das mesmas, os desvios que realiza, entre outros exemplos 

possíveis. Contudo, a noção de finalidade incompatível exclui estas situações de 

aproveitamento destes dados pessoais para informação de segundo tipo e para uma 

utilização incompatível com a finalidade declarada inicialmente. Esta proibição significa 

que os dados obtidos devem ser tratados e utilizados apenas de acordo com o interesse 

legítimo invocado para a sua adoção, ou seja, não é licito utilizá-los para fins distintos 

do que justificaram a sua recolha, registo e uso”. 

 Caso diferente se revela quando o empregador obtém, através do uso dos meios 

de vigilância à distância, informações gravosas e que poderão constituir ilícitos penais.242 

Só em casos excecionais é que estes dados podem ser utilizados em procedimentos 

                                                           
236 Cfr. GUERRA, Amadeu, “Informática e Tratamento de Dados Pessoais”, Os direitos dos cidadãos e as obrigações dos responsáveis 

pelos tratamentos automatizados, ob. cit., pp. 150-153. 
237 Neste sentido, CASTRO, Catarina Sarmento e, “Direito da Informática, Privacidade e Dados Pessoais”, A propósito da legalização 

de tratamentos de dados pessoais (incluindo videovigilância, telecomunicações e Internet) por entidades públicas e por entidades 

privadas, e da sua comunicação e acesso, ob. cit., p. 250. 
238 Cfr. CASTRO, Catarina Sarmento e, “Direito da Informática, Privacidade e Dados Pessoais”, A propósito da legalização de 

tratamentos de dados pessoais (incluindo videovigilância, telecomunicações e Internet) por entidades públicas e por entidades 

privadas, e da sua comunicação e acesso, ob. cit., p. 251. 
239 Neste sentido, a Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias 

de geolocalização no contexto laboral”, no considerando 127, p.37 específica que: “No que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, 

enquanto titulares dos dados, de acordo com o disposto no artigo 11.º da LPD, aqueles reconduzem-se aos direitos de acesso aos 

dados que lhes digam respeito, bem como à sua retificação, apagamento ou bloqueio se os dados objeto de tratamento não cumprirem 

o disposto na LPD”. 
240 Neste sentido, XAVIER, Bernardo da Gama Lobo, “Manual de Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 445-452.  
241 Em “Estudos de Direito do Trabalho”, Volume II, ob. cit., pp.113-114. 
242 Conforme refere MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho, “Estudos de Direito do Trabalho”, Volume II, ob. cit., p. 114. 
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disciplinares contra os trabalhadores, uma vez que constitui uma violação ao princípio da 

finalidade. Neste sentido, a Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de 

dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias de geolocalização no contexto 

laboral”, estabelece que “se do tratamento destes dados resultarem indícios da prática 

de crime, pode essa informação ser utilizada para sustentação da participação criminal 

respetiva. Nos casos em que tal ocorra, admite-se que a entidade empregadora possa 

também utilizar aquela informação no âmbito de procedimento disciplinar, quando 

aqueles factos forem de per si violadores dos deveres do trabalhador. Deste modo, 

considera a CNPD garantir-se a defesa dos legítimos interesses do empregador, ao 

mesmo tempo que se assegura não haver desvio de finalidade, não sendo os dados 

pessoais usados para controlo do desempenho do trabalhador”.243 

De importante frisar que somos da mesma opinião que Teresa Alexandra Coelho 

Moreira no sentido de que os dados obtidos que possam constituir indícios da prática de 

crimes apenas podem ser utilizados em situações verdadeiramente excecionais, ora 

TERESA ALEXANDRA COELHO MOREIRA refere que, “apesar de concordarmos, 

em princípio, com esta opinião, defendemos, contudo, que os dados só poderão ser 

aceites em situações verdadeiramente excecionais”.244 

  

                                                           
243 Considerando 87, p. 25. 
244 Em “Estudos de Direito do Trabalho”, Volume II, ob. cit., p. 114. 
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2. Análise a Jurisprudência 

 
2.1. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, processo nº 73/12.3TTVNF.P1.S1, 

datado de 13-11-2013245 
 

Sumário: 
“O dispositivo de GPS instalado, pelo empregador, em veículo automóvel utilizado pelo 

seu trabalhador no exercício das respetivas funções, não pode ser qualificado como meio 

de vigilância à distância no local de trabalho, nos termos definidos no referido preceito 

legal, porquanto apenas permite a localização do veículo em tempo real, referenciando-

o em determinado espaço geográfico, não permitindo saber o que faz o respetivo 

condutor. 

Encontrando-se o GPS instalado numa viatura exclusivamente afeta às necessidades do 

serviço, não permitindo a captação ou registo de imagem ou som, o seu uso não ofende 

os direitos de personalidade do trabalhador, nomeadamente a reserva da intimidade da 

sua vida privada e familiar”. 

 

O Acórdão em análise tem caráter relevante na medida em que o STJ considera que o 

dispositivo GPS instalado num veículo automóvel de um trabalhador, afeto às suas 

funções, não é considerado um meio de vigilância à distância. 

 

O presente caso prende-se com o facto de a entidade patronal ter consultado o 

equipamento Masternault/GPS de forma a verificar o paradeiro do trabalhador, uma vez 

que o mesmo se encontrava incontactável. Desta forma, verificou que o veículo 

conduzido pelo mesmo circulava em área que não era abrangida pelo percurso que lhe 

tinha sido destinado naquele dia. Perante esses factos e realizadas diversas pesquisas veio-

se a verificar que o trabalhador percorria vários quilómetros não justificados, saindo do 

trajeto que permitiria a deslocação do veículo e contabilizando como tempo de trabalho, 

sendo que a entidade patronal procedeu ao despedimento com justa causa do trabalhador. 

 

Deve-se primeiramente atender às causas que concernem justa causa de despedimento. 

De acordo com o nº1 do artigo 351º do CT, “constitui justa causa de despedimento o 

                                                           
245 Relator: Mário Belo Morgado, consultável em http://www.dgsi.pt/.  
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comportamento culposo do trabalhador que, pela sua gravidade e consequências, torne 

imediata e praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho”. Para existir 

justa causa de despedimento é necessário o preenchimento de três requisitos cumulativos: 

o elemento subjetivo da justa causa, o elemento objetivo e a existência de um nexo de 

causalidade entre o elemento subjetivo e o objetivo. O legislador consagrou, no nº2 do 

artigo 351º do CT, os comportamentos dos trabalhadores que constituem justa causa de 

despedimento.  

 

O conceito de justa causa de despedimento é um conceito indeterminado, pelo que se deve 

basear no incumprimento grave ou cumprimento defeituoso pelo trabalhador dos seus 

deveres, logo deve-se sempre analisar o caso em concreto, não devendo cingir-se apenas 

à enumeração do referido artigo. 

 

Quanto à instalação de dispositivos GPS nos veículos dos trabalhadores cumpre-nos, 

antes de mais, referir que o artigo 20º do CT estabelece que o empregador não pode 

utilizar os meios de vigilância à distância com a finalidade de controlar o desempenho 

profissional do trabalhador. Caso isso aconteça o empregador incorre numa 

contraordenação muito grave, uma vez que viola os princípios fundamentais dos 

trabalhadores. Por outro lado, o empregador pode utilizar esses meios de vigilância para 

a proteção e segurança de pessoas e bens ou quando particulares exigências inerentes à 

natureza da atividade o justifiquem. 

 

A utilização dos meios de vigilância à distância rege-se pelo disposto no artigo 21º do 

CT, na medida em que o referido artigo estabelece que a utilização desses meios no local 

de trabalho está sujeita a autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados, 

devendo ser acompanhado de parecer da comissão de trabalhadores ou comprovativo do 

pedido do parecer.  

 

A autorização só será concedida caso preencha os requisitos presentes na Lei da Proteção 

de Dados Pessoais e no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, caso estejam 

preenchidos os princípios da finalidade, da transparência, da proporcionalidade, da 

compatibilidade com a finalidade inicialmente declarada, com a autodeterminação 

informativa. Sendo que os dados recolhidos são preservados durante o período necessário 
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para a prossecução das finalidades da utilização a que se destinam, sendo posteriormente 

destruídos. 

 

Ora, analisado o artigo 20º do CT parece-nos que o legislador estabeleceu que os meios 

de vigilância à distância são aqueles que permitem captar o trabalhador, identificando-o 

e controlando-o ininterruptamente.  

 

Surge, ainda, a questão relativa aos direitos de personalidade dos trabalhadores sendo 

que, nesta medida, TERESA ALEXANDRA COELHO MOREIRA, em “Estudos de 

Direito do Trabalho”246, esclarece que: “Os direitos de personalidade encontram-se 

ligados à dignidade da pessoa humana e, por isso, justifica-se a sua consagração ao nível 

do Direito do trabalho. O contrato de trabalho pressupõe o reconhecimento da dignidade 

do trabalhador, sendo que a execução das obrigações que dele decorrem não pode 

traduzir-se num atentado à dignidade da pessoa do trabalhador, sendo que a execução 

das obrigações que dele decorrem não pode traduzir-se num atentado à dignidade da 

pessoa do trabalhador, tendo o ordenamento jurídico que lhe garantir os direitos 

fundamentais que tem enquanto pessoa. Os direitos de personalidade penetram, assim, 

na relação de trabalho, erigindo-se como um importante limite aos poderes do 

empregador e, ao mesmo tempo, como uma garantia do exercício de vários direitos 

fundamentais”.  

 

Os direitos de personalidade dos trabalhadores encontram-se consagrados na Constituição 

da República Portuguesa, no Código Civil e no Código do Trabalho, nomeadamente o 

direito à liberdade de expressão e de opinião, o direito à reserva da intimidade da vida 

privada, o direito à confidencialidade de mensagens e de acesso a informação, direitos 

estes invioláveis, consagrados no artigo 25º e ss da CRP. 

 

Na utilização dos meios de vigilância à distância indubitavelmente surgem duas posições, 

a maior parte das vezes difíceis de conciliar. Por um lado, temos os direitos fundamentais 

e os direitos de personalidade do trabalhador, que, aquando a celebração do contrato de 

trabalho espera vê-los respeitados e não violados. E por outro lado, temos o direito de 

vigilância e controlo do empregador que, podendo dar ordens e direções aos seus 

                                                           
246 Ob. cit., p. 65. 
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funcionários, de forma a desempenharem as funções da melhor forma possível, não faria 

sentido não ter a oportunidade de averiguar se as suas ordens e direção estariam a ser 

devidamente cumpridas. Neste sentido surge uma questão de difícil resolução no âmbito 

do Direito do Trabalho e que se prende com o facto de se encontrar um justo equilíbrio 

entre ambos os direitos. 

 

O acórdão recorrido assenta no pressuposto que a utilização do GPS violou o direito do 

trabalhador à reserva da intimidade da vida privada. Este direito encontra-se 

regulamentado no artigo 16º do CT na medida em que o legislador estabeleceu que “o 

empregador e o trabalhador devem respeitar os direitos de personalidade da 

contraparte, cabendo-lhes, designadamente, guardar reserva quanto à intimidade da 

vida privada. 2- O direito à reserva da intimidade da vida privada abrange quer o acesso, 

quer a divulgação de aspetos atinentes à esfera íntima e pessoal das partes, 

nomeadamente relacionados com a vida familiar, afetiva e sexual, com o estado de saúde 

e com as convicções políticas e religiosas”.  

 

Todos os trabalhadores têm direito à reserva da intimidade da vida privada na medida em 

que estes têm direito a ter uma vida pessoal fora do controlo do empregador, tendo direito 

à privacidade das suas informações pessoais, uma vez que cada pessoa é livre de exercer 

as suas escolhas, nomeadamente no que respeita à orientação sexual, à religião, etc. 

 

Parece-nos assim que, perante o exposto, não podemos concordar com o decidido pelo 

STJ na medida em que não considerou o dispositivo GPS instalado pelo empregador no 

automóvel do trabalhador como meio de vigilância à distância, e na medida em que não 

considerou que a utilização do GPS viola os direitos de personalidade do trabalhador.  

 

Neste sentido, a CNPD na Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de 

dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias de geolocalização no contexto 

laboral”, entende que os dispositivos de geolocalização no contexto laboral que permitem 

controlar remotamente os trabalhadores constituem um meio de vigilância à distância247, 

posição que indubitavelmente adotamos. 

 

                                                           
247 Considerando 48, página 16. 
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Entende-se, apesar do exposto, que o que releva aqui é o facto de o trabalhador, com esta 

conduta, além de se colocar em perigo, pois transportava materiais perigosos, ter realizado 

desvios dentro do horário de trabalho, muitas vezes recebendo horas extra porque não 

conseguia completar o seu trabalho no horário designado. Existindo ainda uma 

irresponsabilidade por parte do trabalhador, visto não se ter limitado a percorrer o 

percurso estritamente necessário ao transporte da mercadoria, causando riscos de 

circulação de um veículo pesado de combustíveis, além de correr o risco de ser fiscalizado 

pelas autoridades policiais. Neste sentido, não é legítimo exigir a uma empresa manter ao 

seu serviço um trabalhador que coloca em causa o contrato que a empregadora tem com 

os seus clientes, bem como causar prejuízos económicos, revelando uma enorme 

irresponsabilidade no desempenho das suas funções. 

 

Neste sentido, claro fica que a conduta do trabalhador não pode ser desculpável na medida 

em que não cumpriu as funções para o qual tinha sido contratado, no entanto, não pode o 

empregador, mediante o princípio da compatibilidade com a finalidade prevista 

inicialmente, utilizar os dados obtidos para uma finalidade diferente da originária.  

 

No entanto, estabelece a Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados 

pessoais decorrentes da utilização de tecnologias de geolocalização no contexto laboral”, 

que: “No que diz respeito aos dispositivos de geolocalização instalados pela entidade 

empregadora nos veículos automóveis, os fins habitualmente declarados prendem-se com 

a gestão de frotas na ótica da gestão otimizada de recursos (nomeadamente, rotas, 

consumos, capacidade de resposta na prestação de serviço, tempos de espera), com a 

proteção de pessoas e bens, com a prova de cumprimento de contrato ou prova do 

cumprimento de legislação relativa à segurança rodoviária, em particular no que diz 

respeito às obrigações de descanso dos motoristas”.248  

 

Razão pela qual a pessoa responsável pelo tratamento dos dados obtidos para certa 

finalidade não pode, em cumprimento do princípio da compatibilidade com a finalidade 

inicialmente prevista, utilizá-los para finalidades diferentes. O empregador não pode 

realizar um controlo oculto para, desta forma, obter informação pessoal sobre o 

trabalhador, violando os direitos fundamentais daquele para obter a informação 

                                                           
248 Considerando 57, p. 18. 
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pretendida. O empregador apenas pode e tem legitimidade para tratar dados de natureza 

pessoal, não podendo utilizar dados obtidos de forma ilícita contra o trabalhador, 

conforme foi o caso, uma vez que o empregador utilizou o dispositivo de geolocalização 

para obter informações sobre o paradeiro e desempenho profissional do trabalhador.  

 

Apesar de existir a possibilidade de uma monitorização contínua dos dispositivos de 

geolocalização quando as viaturas transportem materiais perigosos ou materiais de valor 

elevado, por razões da existência de riscos concretos de segurança, especialmente 

atendendo à carga que transportam249, o mesmo não faculta ao empregador poderes para 

controlar o desempenho profissional do trabalhador. Razão pela qual defendemos que 

qualquer utilização de meios de vigilância à distância pelo empregador que tenham como 

finalidade o controlo do desempenho profissional do trabalhador deve ser considerado 

ilícito. 

 

Em segundo lugar, a nossa opinião vai no sentido de que a instalação de dispositivos GPS 

para controlo do desempenho profissional do trabalhador viola os direitos de 

personalidade do trabalhador, nomeadamente o direito à reserva da intimidade da vida 

privada, na medida em que os trabalhadores têm o direito a ter reserva quanto à sua vida 

privada, como seja fora do horário de trabalho, em pausas ou em descanso.  

 

Não se pode, portanto, concordar com o decidido pelo STJ, uma vez que o mesmo 

considerou que o GPS instalado no veículo automóvel conduzido pelo trabalhador apenas 

faculta ao empregador informações sobre a localização do veículo, se o mesmo se 

encontra em circulação ou parado, e não informações sobre o desempenho profissional 

do trabalhador, afirmando ainda que o recurso ao GPS se afigurava inequivocamente 

pertinente, adequada, proporcional e não excessiva uma vez que existiam riscos elevados 

no transporte de combustível e matérias inflamáveis, sendo a utilização do GPS uma 

forma de minimizar esses riscos, auxiliando em ações de socorro, em caso de avaria, 

acidente ou quaisquer outras situações de risco.  

  

                                                           
249 Deliberação nº 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de tecnologias de geolocalização 

no contexto laboral”, considerando 69, 70 e 71, pp. 22-23. 
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2.2. Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, processo nº 

20/14.7T8VRL.G1, datado de 03-03-2016250 
 

Sumário: 
“A utilização de um equipamento GPS num veículo, que tem por finalidade – provada- 

controlar o trabalho do A., não é permitida por se tratar de um meio de vigilância à 

distância. 

Deste modo, todas as provas obtidas pela utilização do mesmo e que se reportem ao 

controlo do desempenho profissional do trabalhador são ilícitas”. 

 

O Acórdão em análise torna-se importante uma vez que o TRG considerou o dispositivo 

GPS um meio de vigilância à distância. 

 

No referido caso a entidade empregadora, através da instalação de dispositivos GPS nas 

viaturas atribuídas aos trabalhadores, constatou que existia, apenas na viatura de um dos 

trabalhadores, uma discrepância entre os quilómetros declarados pelo mesmo e os 

transmitidos pelo GPS. Assim, tendo sido elaborado um relatório do sistema de GPS 

instalado no veículo do trabalhador, indicando que o facto de o aparelho deixar de 

funcionar significava que tinha havido intervenção externa, uma vez que o referido 

sistema estava a funcionar sem problemas, e devido às discrepâncias existentes entre o 

declarado pelo trabalhador e o indicado no GPS, bem como às referidas falhas que o 

mesmo tinha devido às referidas intervenções externas, o empregador instaurou um 

procedimento disciplinar com vista ao despedimento com justa causa do trabalhador.  

 

Deve-se atender em primeiro lugar aos comportamentos por parte do trabalhador que 

constituam justa causa de despedimento. Neste sentido, bem realçou o Tribunal ao 

considerar estarem verificados os requisitos da justa causa de despedimento do 

trabalhador, afirmando que “na verdade, o despedimento é ilícito se o motivo justificativo 

do mesmo for declarado improcedente (Artº 381º/b) do CT). Constitui justa causa de 

despedimento o comportamento culposo do trabalhador que, pela sua gravidade e 

consequências, torne imediata e praticamente impossível a subsistência da relação de 

trabalho (Artº 351º/1 do CT). A existência de justa causa está dependente da verificação 

                                                           
250 Relator: Manuela Fialho, consultável em http://www.dgsi.pt/.  
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cumulativa de três pressupostos: (1) o comportamento culposo do trabalhador, (2) a 

impossibilidade de subsistência da relação e (3) o nexo de causalidade entre o 

comportamento e a impossibilidade assinalada. A culpa do trabalhador para efeitos de 

justa causa depende da comissão pelo mesmo de alguma infração disciplinar, 

pressupondo uma ação ou omissão imputável ao trabalhador a título de culpa e violadora 

de algum dever a que, como trabalhador, o mesmo está sujeito”.251  

 

Defende-se que para existir justa causa de despedimento a lei obriga que as consequências 

dos atos do trabalhador sejam tão gravosas que seja insustentável manter uma relação 

laboral. Devendo sempre atender-se a critérios de razoabilidade específicos 

nomeadamente, ao grau de lesão dos interesses do empregador, ao caráter das relações 

entre as partes ou entre o trabalhador e os seus companheiros e às demais circunstâncias 

que no caso se mostrem relevantes.252 

 

No caso sub iudice releva o princípio da proporcionalidade, que se encontra previsto no 

nº1 do artigo 330º do CT253, sendo certo que o empregador deve aplicar a sanção 

disciplinar com base em juízos de valor relativamente à gravidade da infração e à 

culpabilidade do infrator. O empregador deve ter especial atenção na medida em que deve 

aferir a culpabilidade do trabalhador no caso em concreto, e quais as consequências que 

essa conduta pode vir a repercutir na relação contratual. Pelo que, encontramo-nos na 

presença de justa causa de despedimento quando deixa de existir, pela gravidade da 

infração e pela culpabilidade do infrator, imediata e praticamente, a subsistência da 

relação contratual.  

 

Entende-se assim que, com base nas discrepâncias existentes entre os quilómetros 

percorridos e aqueles declarados pelo trabalhador, no mau funcionamento do sistema de 

GPS instalado no veículo, mediante a retirada pelo trabalhador do cartão inserido naquele 

dispositivo, e no incumprimento do horário de trabalho, bem esteve o Tribunal ao 

considerar estarem verificados os requisitos da justa causa de despedimento. 

                                                           
251 Acórdão em análise. 
252 Critérios específicos enunciados no acórdão em análise. 
253 “A sanção disciplinar deve ser proporcional à gravidade da infração e à culpabilidade do infrator, não podendo aplicar-se mais 

de uma pela mesma infração”. 
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Posto isto, o TRG fundamentou a sua decisão de considerar a sanção proporcional na 

medida em que mediante os factos provados não seria possível à entidade empregadora 

manter uma relação contratual referindo que, “em presença dos factos cuja prova se 

obteve esta gravidade está cabalmente demonstrada, não sendo exigível à empregadora 

manter a relação contratual, relativamente á qual a confiança que lhe deve presidir está 

completamente quebrada. Termos em que se conclui como na sentença – a sanção 

aplicada é justificada e proporcional, constituindo os factos apurados traduzidos na 

discrepância dos quilómetros reportados e no impedimento intencional da correta 

transmissão de dados, fundamento válido para fazer cessar o contrato de trabalho”.254 

Concordando-se inteiramente com o alegado pelo referido Tribunal.  

 

Considera-se ainda relevante a ilegalidade, ou não, da utilização pela entidade patronal 

do aparelho GPS e se o mesmo é considerado um meio de vigilância à distância. 

 

Neste sentido, defende-se que o artigo 20º do CT é muito claro na definição que faz de 

meios de vigilância à distância, mencionando não ser possível a utilização desses meios 

para controlar o desempenho profissional do trabalhador. Acrescentando no nº2 do 

referido artigo que apenas é lícita a utilização dos meios de vigilância à distância quando 

tenha por finalidade a proteção e segurança de pessoas e bens, ou quando particulares 

exigências inerentes à natureza da atividade o justifiquem. 

 

Ora, o desempenho profissional do trabalhador prende-se com a forma como o mesmo 

leva a cabo as funções para o qual foi contratado, nomeadamente onde, como e quando 

desempenha aquelas funções. Ora, se o dispositivo GPS for utilizado para avaliar o 

cumprimento do horário do trabalho e das visitas efetuadas, o mesmo foi utilizado para 

controlar o desempenho profissional do trabalhador. Caso contrário, se esse dispositivo 

for utilizado para obter outro tipo de dados, nomeadamente a quilometragem percorrida, 

para comparar com a declarada pelo trabalhador, não está aqui em causa a avaliação do 

desempenho profissional do trabalhador.  

 

Desta forma, uma vez que o referido dispositivo instalado no veículo do trabalhador 

permite obter registos de trajetos percorridos, distâncias, tempos de paragens e horários, 

                                                           
254 Acórdão em análise. 
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o TRG decidiu, e bem, em considerar o sistema de GPS instalado um meio de vigilância 

à distância, fundamentando da seguinte forma: “Acresce que um tal aparelho, sendo 

verdade que não permite captar todos os aspetos da vida do trabalhador envolvido, capta 

uma importante parcela da sua atividade, o que, no nosso entendimento e à semelhança 

do que também decidiu a RP, é suficiente para que deva considerar-se como meio de 

vigilância à distância (Ac. de 22/04/2013, www.dgsi.pt). Concluindo, o aparelho em 

questão é um meio de vigilância à distância que, estando a ser utilizado para controlar 

a atividade do trabalhador, é proibido. Deste modo, todas as provas obtidas pela 

utilização do mesmo e que se reportem ao controlo do desempenho profissional do 

trabalhador são ilícitas”.255 

 

Concorda-se ainda com o Tribunal relativamente à quinta questão presente no referido 

acórdão, respeitante ao facto de trabalhador ter alegado ter direito a resistir a qualquer 

ordem ou instrução que colida com os seus direitos e garantias, pelo que existido qualquer 

interferência sua no dispositivo GPS, a mesma conduta se enquadrava numa situação de 

legítima defesa, sendo que o TRG não concordou com o alegado pelo trabalhador 

fundamentando que “efetivamente decorre do Artº 128º/e) do CT que o trabalhador tem 

o direito de não cumprir ordens contrárias aos seus direitos ou garantias, sendo-lhe 

legítimo resistir a tais ordens. Dali não decorre, porém, que, de forma sub-reptícia e 

insidiosa interfira com os comandos de um instrumento que lhe é confiado, de modo a 

adulterar os dados que o mesmo possa transmitir e obter com tal adulteração benefícios 

retributivos. Pretendendo resistir ao uso indevido do aparelho, o trabalhador pode e deve 

fazê-lo atuando com lisura, em boa fé, portanto. O que não pode é querer aproveitar-se 

de uma norma garantística para dar cobertura a atos ilícitos. Nem o conceito de legítima 

defesa, estribado no Artº 337º/1 do CC comporta semelhante atitude, porquanto, como 

dali emerge, considera-se justificado o ato destinado a afastar qualquer agressão atual 

contrária à lei contra a pessoa ou património do agente… desde que não seja possível 

fazê-lo pelos meios normais”.256 

 

                                                           
255 Acórdão em análise. 
256 Acórdão em análise. 
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Logo, a existência de qualquer interferência no dispositivo GPS pelo trabalhador não 

pode ser considerado legítima defesa, na medida em que o mesmo adultera os dados de 

forma a obter benefícios retributivos, não agindo de boa fé. 

 

Entende-se que, pelo exposto, apenas em relação ao incumprimento do horário de 

trabalho é que o empregador realiza a avaliação do desempenho profissional do 

trabalhador, pelo que não pode utilizar essa informação em sede de despedimento com 

justa causa, sendo essa utilização ilegal. Relativamente à discrepância entre a 

quilometragem declarada pelo trabalhador e a presente no dispositivo GPS, a mesma 

como não serve de controlo do desempenho profissional do trabalhador, é considerada 

uma utilização legal, pelo que poderá ser utilizada em sede de processo disciplinar. 

 

Pelo que, bem andou o Tribunal ao considerar não ser permitida a utilização de um 

equipamento GPS que tenha por finalidade controlar o trabalhador, instalado no veículo 

do mesmo, por se tratar de um meio de vigilância à distância.  
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2.3. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, processo nº 07S054, datado de 22-

05-2007257 
 

Sumário: 
“Não se pode qualificar o dispositivo de GPS instalado no veículo automóvel atribuído 

a um técnico de vendas como meio de vigilância a distância no local de trabalho, já que 

esse sistema não permite captar as circunstâncias, a duração e os resultados das visitas 

efectuadas aos seus clientes, nem identificar os respectivos intervenientes. 

Assim, deve concluir-se que carece de justa causa a resolução do contrato de trabalho 

efectivada por aquele trabalhador com fundamento em alegada violação do disposto no 

artigo 20.º do Código do Trabalho.” 

 

O acórdão em análise reveste-se de relevo na medida em que o Tribunal não considerou 

um dispositivo GPS instalado no veículo automóvel de um trabalhador um meio de 

vigilância à distância, razão pela qual carecia de justa causa a resolução do contrato de 

trabalho pelo trabalhador com fundamento na violação do artigo 20º do Código do 

Trabalho.  

 
Na nossa opinião, e conforme decidido pelo STJ no referido acórdão, o regime do Código 

do Trabalho aplica-se à cessação do contrato de trabalho por iniciativa do trabalhador, 

bem como às retribuições por isenção de horário de trabalho vencidas posteriormente à 

sua entrada em vigor. Acrescentando ainda que o facto de o trabalhador não ter reclamado 

o pagamento em separado da retribuição por isenção de horário de trabalho não envolve 

a perda do direito que peticiona. 

 

A respeito de se verificar se a resolução do contrato de trabalho teve como fundamento a 

justa causa, importa referir o que entendemos por justa causa de despedimento e se a 

instalação de um dispositivo GPS no veículo do trabalhador constitui justa causa de 

resolução.  

 

No caso em concreto estamos na presença de uma resolução do contrato de trabalho por 

iniciativa do trabalhador, sendo que no artigo 394º do CT estão presentes os fundamentos 

                                                           
257 Relator: Pinto Hespanhol, consultável em http://www.dgsi.pt/.  
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da justa causa de resolução, nomeadamente, e entre outros presentes no nº3 do referido 

artigo, a falta culposa de pagamento pontual da retribuição; violação culposa de garantias 

legais ou convencionais do trabalhador; aplicação de sanção abusiva; falta culposa de 

condições de segurança e saúde no trabalho; lesão culposa de interesses patrimoniais 

sérios do trabalhador; ofensa à integridade física ou moral, liberdade, honra ou dignidade 

do trabalhador, punível por lei, praticada pelo empregador ou seu representante. 

 

Pelo que o procedimento a adotar pelo trabalhador para operar à resolução do contrato de 

trabalho encontra-se fundamentado no artigo 395º, mais precisamente no nº 1, na medida 

em que o mesmo estabelece que “o trabalhador deve comunicar a resolução do contrato 

ao empregador, por escrito, com indicação sucinta dos factos que a justificam, nos 30 

dias subsequentes ao conhecimento dos factos”. 

 

“Deste modo, o trabalhador só pode resolver o contrato de trabalho com justa causa 

subjectiva se o comportamento do empregador for ilícito, culposo e tornar imediata e 

praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho, em razão da sua 

gravidade e consequências, ou seja, é necessária a existência de nexo de causalidade 

entre aquele comportamento e a insubsistência da relação laboral”.258 

 

O trabalhador resolveu o contrato de trabalho que mantinha, mediante o envio de uma 

carta, com o fundamento de que a utilização do sistema de GPS violava o disposto no 

artigo 20º do CT e que essa utilização ia contra o direito à igualdade e à não discriminação, 

uma vez que não tinham sido colocados dispositivos nos restantes veículos pertencentes 

aos outros trabalhadores, alegando ainda que o referido controlo o tinha afetado psíquica 

e fisicamente. 

 

Aqui entramos em dois campos distintos do Direito do Trabalho, por um lado os direitos 

de personalidade do trabalhador e por outro os meios de vigilância à distância. 

 

Os direitos de personalidade estão tutelados, entre outros, no Código do Trabalho, mais 

precisamente nos artigos 14º e seguintes. Esta tutela dos direitos de personalidade 

consagrado no Código do Trabalho não é autónomo e independente da tutela 

                                                           
258 Acórdão em análise, ponto 4.1. 
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constitucional e civil.259 As pessoas têm direito à liberdade de expressão e de opinião, à 

reserva da intimidade da vida privada, à proteção dos dados pessoais, sendo os direitos 

de personalidade direitos subjetivos que visam garantir a defesa das pessoas.  

 

Quanto aos meios de vigilância à distância, o Código do Trabalho consagra-os no artigo 

20º: “1 - O empregador não pode utilizar meios de vigilância a distância no local de 

trabalho, mediante o emprego de equipamento tecnológico, com a finalidade de controlar 

o desempenho profissional do trabalhador. 2 - A utilização de equipamento referido no 

número anterior é lícita sempre que tenha por finalidade a proteção e segurança de 

pessoas e bens ou quando particulares exigências inerentes à natureza da atividade o 

justifiquem. 3 - Nos casos previstos no número anterior, o empregador informa o 

trabalhador sobre a existência e finalidade dos meios de vigilância utilizados, devendo 

nomeadamente afixar nos locais sujeitos os seguintes dizeres, consoante os casos: «Este 

local encontra-se sob vigilância de um circuito fechado de televisão» ou «Este local 

encontra-se sob vigilância de um circuito fechado de televisão, procedendo-se à 

gravação de imagem e som», seguido de símbolo identificativo. 4 - Constitui 

contraordenação muito grave a violação do disposto no n.º 1 e constitui contraordenação 

leve a violação do disposto no n.º 3”. Sendo que a utilização destes meios deve também 

respeitar o disposto no artigo 21º do Código do Trabalho. 

 

A decisão do STJ debruça-se sobre a resolução do contrato de trabalho por um trabalhador 

invocando justa causa, fundamentando que o equipamento GPS permitia controlar a sua 

localização e os percursos realizados. No exercício das suas funções de vendedor, foi 

atribuído ao trabalhador um veículo automóvel de forma a deslocar-se para realizar os 

seus serviços, nomeadamente a venda de diferentes produtos, proceder ao recebimento 

das faturas e processar notas de devolução de mercadorias. Sendo que a entidade 

empregadora mandou instalar um dispositivo com GPS no veículo automóvel facultado 

ao trabalhador. Com base nessa instalação, e atendendo às características do aludido 

dispositivo GPS, o trabalhador resolveu o contrato de trabalho que mantinha com a 

entidade empregadora.  

 

                                                           
259 Neste sentido, MARTINEZ, Pedro Romano, “Direito do Trabalho”, ob. cit., pp. 355-359. 
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Neste sentido, e após proferida sentença em primeira instância que julgou a ação do 

trabalhador procedente, condenando a entidade empregadora a pagar uma quantia a título 

de indemnização por resolução do contrato com justa causa e retribuição da isenção de 

horário de trabalho, acrescida de juros de mora, julgando improcedente o pedido 

reconvencional da entidade empregadora e o pedido de condenação do trabalhador como 

litigante de má fé, e após o Tribunal da Relação ter rejeitado o recurso da entidade 

empregadora, julgando improcedente a apelação da mesma, a entidade empregadora 

interpôs recurso de revista. 

 

Pelo que, no presente caso, o STJ decidiu, frisando desde logo que temos de discordar 

com a presente decisão, que a resolução do contrato de trabalho operada pelo trabalhador 

carece de justa causa, uma vez não ter existido por parte da entidade empregadora 

qualquer utilização de meios de vigilância à distância no local de trabalho com a 

finalidade de controlar o desempenho profissional do trabalhador, razão pela qual não 

existe violação do disposto no artigo 20º do CT e carece de justa causa a resolução 

contratual, não tendo o trabalhador direito a receber a indemnização pela resolução do 

contrato de trabalho. 

 

Em primeiro lugar, o STJ não qualificou o dispositivo GPS instalado no veículo do 

trabalhador como meio de vigilância à distância, alegando que o mesmo apenas permitia 

controlar a localização do referido veículo e os percursos realizados bem como referenciar 

a localização geográfica do trabalhador. Afirmando ainda não se poder qualificar o 

referido dispositivo como um meio de vigilância à distância na medida em que o mesmo 

não permite captar as circunstâncias, a duração e os resultados de cada visita efetuada. 

 

Não podemos concordar com o decidido, na medida em que os dispositivos GPS 

permitem controlar remotamente os trabalhadores, nomeadamente a localização dos 

mesmos, os percursos por aqueles realizados e permitindo ainda conhecer a localização 

geográfica dos trabalhadores. Sendo que a informação obtida após ser tratada pode 

facultar ao empregador informações que, muitas vezes, parecem não ter limites, podendo 

comprometer-se os direitos de personalidade do trabalhador, nomeadamente o direito de 

reserva da intimidade da vida privada. Da mesma opinião por nós defendida temos a 

Comissão Nacional de Proteção de Dados, emitindo o seu parecer na Deliberação n.º 
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7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados pessoais decorrentes da utilização de 

tecnologias de geolocalização no contexto laboral”. 

 

Não podemos ainda concordar com o decidido na parte relativa à não existência de 

violação do direito à igualdade, uma vez que o dispositivo de geolocalização apenas foi 

instalado no veículo do referido trabalhador, e em mais nenhum automóvel. 

 

O direito à igualdade e não discriminação estão consagrados nos artigos 23º e ss do CT. 

O princípio da igualdade e não discriminação significa que deve tratar-se por igual o que 

é essencialmente igual e desigual o que é essencialmente desigual, sendo que as pessoas 

devem ter igualdade de oportunidades e de tratamento no acesso ao emprego e não podem 

ser discriminadas com base, por exemplo, na sua orientação sexual, na religião ou na 

etnia.  

 

O empregador tem o direito, no exercício das suas funções, de verificar se as suas ordens 

e diretrizes estão a ser devidamente cumpridas, sendo um direito que lhe assiste enquanto 

entidade empregadora. No entanto, este poder de vigilância e controlo deve ser realizado 

nos limites do aceitável, nomeadamente pelo respeito aos direitos de personalidade dos 

trabalhadores e pelos princípios constantes da Lei da Proteção de Dados Pessoais e no 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, como sejam o princípio da boa fé, da 

finalidade, da proporcionalidade, da compatibilidade com a finalidade inicialmente 

declarada e da transparência. 

 

No entanto, no presente caso, restam dúvidas se o empregador teve em atenção todos os 

requisitos necessários para a implementação de um dispositivo GPS na viatura de apenas 

um dos trabalhadores.  

 

Pelo exposto, não podemos, portanto, concordar com o decidido pelo STJ. 
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2.4. Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, processo nº 273/11.3TTSTR.E1, 

datado de 08-05-2014260 
 

Sumário: 
“A instalação de um equipamento de GPS em viatura atribuída pelo empregador ao 

trabalhador para uso total, constitui, sem autorização deste, uma ingerência inadmissível 

na sua vida privada. 

A circunstância da viatura ser propriedade do empregador que admitiu que a mesma seja 

utilizada, em termos pessoais, pelo trabalhador, não acarreta qualquer limitação à 

privacidade do mesmo, pois a vida pessoal ou privada deste, no período extralaboral, é 

algo que não pode ser limitado pela vontade do empregador ou pela criação de 

circunstâncias, por este, que levassem a tal limitação. Essa limitação só poderia ocorrer 

mediante autorização do trabalhador. 

A instalação do equipamento de GPS na viatura atribuída para uso total, sem que se 

tenha demonstrado que, por essa via, o trabalhador foi controlado no período 

extralaboral, não é suficiente para que se considere que a atuação do empregador, 

apesar de ilícita, tornou imediata e praticamente impossível a manutenção da relação 

laboral, pelo que não se verifica a justa causa de resolução do contrato de trabalho”. 

 

O acórdão em análise reveste-se de importância na medida em que o Tribunal analisa a 

existência de justa causa para a resolução de contratos de trabalho e analisa ainda a 

situação na qual foi instalado um dispositivo de localização na viatura atribuída a um 

trabalhador para uso total da mesma. 

 

Tem-se entendido que, de acordo com o artigo 97º do CT, ao empregador é-lhe conferido 

o poder de estabelecer os termos em que o trabalho deve ser prestado, mediante ordens e 

diretrizes que o mesmo imputa aos trabalhadores. Neste sentido, conexo ao poder de 

direção temos o poder de controlo e vigilância, na medida em que não faria sentido o 

empregador ter o poder de ditar as ordens e instruções se posteriormente não tivesse a 

faculdade de averiguar se essas mesmas ordens estavam a ser devidamente cumpridas.  

 

                                                           
260 Relator: Paula do Paço, consultável em http://www.dgsi.pt/.  
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Entende-se assim que o uso de dispositivos GPS que permitem a recolha de dados 

pessoais, no presente caso dos trabalhadores, só será permitido na medida em que respeite 

os princípios constantes na Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais e no Regulamento 

Geral sobre a Proteção de Dados. 

 

Com a instalação do dispositivo GPS no veículo do trabalhador, concedido ao mesmo 

para uso total, ou seja, o mesmo servia para uso profissional bem como para uso pessoal, 

o empregador, indiretamente, tem acesso à localização do trabalhador na sua vida privada.  

 

Desta forma, o direito à reserva da intimidade da vida privada do trabalhador pode ficar 

limitado, na medida em que o mesmo tem um acesso total à informação obtida através do 

dispositivo GPS. O direito à reserva da intimidade da vida privada encontra-se 

consagrado no Código do Trabalho, mais precisamente no artigo 16º.  

 

Neste sentido, o TRE entendeu que a decisão unilateral assumida pela empregadora de 

colocar o dispositivo GPS na viatura do trabalhador viola o direito à reserva da intimidade 

da vida privada do mesmo. Posição que concordamos na medida em que o empregador, 

com um equipamento GPS instalado numa viatura de um trabalhador para uso total, pode 

obter informações sobre a localização do trabalhador fora do seu horário de trabalho, sem 

autorização do mesmo. Uma vez que deixa de existir uma diferença entre a vida 

profissional e pessoal do trabalhador, há aqui uma violação clara do direito à vida privada 

do trabalhador. 

 

No caso em apreço o trabalhador foi contratado a termo certo e iniciou funções ao serviço 

de uma empresa para exercer as funções de chefe de vendas, tendo-lhe sido atribuído uma 

viatura para uso total, munida com um aparelho de controlo de localização e 

movimentação da viatura. Tendo, posteriormente, comunicado à entidade empregadora a 

resolução do contrato de trabalho com justa causa, invocando na carta de resolução a 

existência de uma perda da confiança por parte da entidade empregadora e a retirada de 

algumas das suas funções. 

 

O TRE vem dizer que não assiste qualquer razão ao Autor na medida em que a empresa 

tem o poder de decisão. A atitude da entidade empregadora não viola qualquer direito do 
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Autor, uma vez que o mesmo continuou a ter acesso ao seu posto de trabalho, apenas com 

restrições que a mesma tem o poder de realizar. 

 

Esclarecendo ainda que “embora seja verdade que algumas das funções que o autor 

exercia lhe foram retiradas, na verdade as mesmas não integravam a essencialidade das 

funções de um Chefe de Vendas, que se caracterizam por serem funções de natureza 

comercial, exercidas num nível de responsabilidade elevado e funcional e 

hierarquicamente superiores, em relação a uma equipa de vendas. A elaboração de 

mapas de férias, efetivação de encomendas e processamento informático das mesmas, 

são funções de cariz administrativo, embora as primeiras típicas de uma área de recursos 

humanos e as demais características de uma área comercial. Aliás, ficou demonstrado 

que o próprio autor, em múltiplas ocasiões, solicitava a sua libertação de tarefas 

administrativas, tendo em vista otimizar a sua atividade comercial. As decisões tomadas 

pela ré, em janeiro e março de 2011, não significaram qualquer diminuição da categoria 

profissional do autor, pois o núcleo funcional essencial da sua categoria manteve-se. O 

mesmo continuou, enquanto responsável pelas vendas, a gerir e coordenar o trabalho de 

dois vendedores, para além das vendas que ele próprio fazia. Diríamos mesmo que tais 

decisões vieram apenas liberta r o autor de funções que até então lhe estavam atribuídas, 

mas que não integravam a essência do seu cargo”.261  

 

Neste sentido, vamos de encontro à posição adotada pelo Tribunal, no sentido de que os 

comportamentos analisados não evidenciam qualquer violação de direitos ou garantias 

legais ou convencionais do demandante enquanto foi trabalhador da entidade 

empregadora. 

 

Por fim, de entre todos os comportamentos do empregador invocados pelo trabalhador 

para justificar a justa causa, conclui-se que apenas a colocação do sistema GPS constitui 

uma violação culposa das garantias legais do trabalhador. Sendo que resta averiguar se 

tal impossibilitou a subsistência do vínculo contratual.  

 

A justa causa de resolução por iniciativa do trabalhador encontra-se consagrada no artigo 

394º, 395º e 396º do CT. O trabalhador tem a faculdade de cessar o contrato de trabalho 

                                                           
261 Acórdão em análise, ponto VII subponto 3. 
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na existência de uma justa causa. Esta justa causa pode ser objetiva (não culposa), 

consagrada no nº3 do artigo 394º ou subjetiva (culposa), consagrada no nº2 do artigo 394º. 

A jurisprudência tem entendido que para a existência de justa causa não basta a 

verificação material de qualquer dos comportamentos previstos, é necessário que a 

conduta da entidade empregadora pela sua gravidade e consequências torne prática e 

imediatamente impossível a manutenção da relação laboral. 

 

Refere o TRE que “para que se verifique uma situação de resolução do contrato de 

trabalho fundamentada em justa causa por violação culposa de garantias legais ou 

convencionais do trabalhador (como ocorre na situação em apreciação nos autos), 

mostra-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: 1º um de 

natureza objetiva- violação de garantias legais ou convencionais do trabalhador; 2º 

outro de natureza subjetiva- que essa atuação violadora e lesiva seja imputável ao 

empregador a título de culpa; 3ª que essa conduta do empregador torne imediata e 

praticamente impossível a manutenção da relação laboral”.262 

 

Portanto, consideramos que a violação do direito à reserva da intimidade da vida privada 

no presente caso não tornou impossível a manutenção da relação laboral, uma vez que 

apenas ficou provado que a entidade empregadora tinha a possibilidade de conhecer a 

localização do trabalhador em qualquer altura, até no tempo de descanso, não tendo ficado 

demonstrado que a mesma tinha controlado o trabalhador nesses tempos de descanso. 

Portanto não se verifica preenchido o terceiro requisito legalmente exigido para a 

existência da justa causa de resolução do contrato de trabalho.  

 
Bem andou, quanto a nós, o Tribunal ao decidir não estarem verificados os requisitos da 

existência de justa causa para a resolução do contrato de trabalho, uma vez não ter ficado 

claro que a conduta do empregador tornou imediata e praticamente impossível a 

manutenção da relação laboral. Na medida em que apenas se concluiu que a colocação do 

equipamento GPS na viatura atribuída ao trabalhador constitui uma violação culposa de 

garantias legais do trabalhador, não tendo ficado assente que o empregador tenha 

controlado o trabalhador no seu tempo de descanso. Acrescentando ainda que bem andou 

o Tribunal ao decidir que a decisão unilateral assumida pela entidade empregadora de 

                                                           
262 Acórdão em análise, ponto VII.  
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colocar um sistema de GPS no veículo atribuído ao trabalhador para uso total viola o 

direito à reserva da intimidade da vida privada do trabalhador. 
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Conclusão 

 
 Na relação laboral existem dois sujeitos, por um lado temos o trabalhador por 

outro o empregador. O trabalhador, na relação laboral, tem assegurados os seus direitos 

de personalidade, como sejam o direito à reserva da intimidade da vida privada. Este 

direito é fundamental na medida em que cada pessoa tem o direito à sua vida privada e, 

no contexto profissional, deve este direito ser sempre respeitado pelo empregador, uma 

vez que apesar desse direito ser limitado no exercício das suas funções, não confere ao 

empregador o direito de controlar a vida privada do trabalhador. O empregador tem 

assegurado o seu poder de direção e controlo, no entanto, com o surgimento e 

desenvolvimento das novas tecnologias de informação e comunicação e dos meios de 

vigilância à distância, os referidos poderes ficaram limitados. 

O surgimento das novas tecnologias de informação e comunicação originou uma 

mudança nas empresas, acarretando vantagens e desvantagens na sua utilização e 

implementação, passando a existir novas formas de controlo do trabalhador causando, 

inevitavelmente, perigos na relação laboral. 

O limite aos poderes conferidos ao empregador recai sobre o facto de o 

empregador não poder utilizar os meios de vigilância à distância para controlar o 

desempenho profissional do trabalhador, sendo apenas lícita a sua utilização, consoante 

o estipulado no artigo 20º do CT, para a proteção e segurança de pessoas e bens ou quando 

particulares exigências inerentes à natureza da atividade o justifiquem. Não pode, 

portanto, o empregador utilizar os meios de vigilância à distância no local de trabalho 

para controlar os aspetos da vida privada do trabalhador. 

Com os avanços tecnológicos que cada vez mais se encontram presentes na 

sociedade, surgiram, no contexto laboral, novas formas de controlo pelo empregador, 

como seja a implementação de dispositivos GPS.  

Os sistemas de geolocalização permitem obter a localização geográfica cada vez 

mais precisa de pessoas ou objetos, mediante rastreamento de telemóveis ou a 

implementação dos referidos dispositivos em viaturas automóveis. Com a implementação 

destes dispositivos em viaturas automóveis de trabalhadores, os empregadores têm acesso 

à localização dos mesmos, à velocidade que os mesmos se deslocam, bem como às 

paragens que realizam e o tempo das mesmas. Neste sentido, a Comissão Nacional de 

Proteção de Dados, na Deliberação n.º 7680/2014, “Aplicável aos tratamentos de dados 

pessoais decorrentes da utilização de tecnologias de geolocalização no contexto laboral”, 
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refere que “o desenvolvimento destas tecnologias permite hoje determinar a localização 

geográfica com grande precisão. A tecnologia GPS (Global Positioning System - sistema 

de localização global), por exemplo, possibilita a localização de um dispositivo móvel, 

equipado com recetor GPS, com uma margem de erro de 4 a 15 metros. O número 

crescente de satélites em órbita tem permitido reduzir esta margem de erro, 

georreferenciando pessoas e/ou objetos com 1-2 metros de diferença em relação ao seu 

posicionamento real”. 263 

No entanto, após o surgimento dos referidos dispositivos surgiram dúvidas quanto 

a uma possível violação dos direitos de personalidade dos trabalhadores, na medida em 

que uma vez que estes dispositivos conseguiam obter com elevada precisão a localização 

geográfica dos trabalhadores, o direito à privacidade dos mesmos iria, consequentemente, 

ficar violado.  

No nosso entendimento, e uma vez não estar consagrado na legislação que os 

dispositivos GPS são considerados meios de vigilância à distância, mas já existindo 

jurisprudência nesse sentido, deve a utilização dos referidos meios reger-se pelas normas 

constantes tanto no Código do Trabalho, nomeadamente no artigo 20º e 21º, como na Lei 

da Proteção de Dados Pessoais e no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 

Neste sentido, é nosso entendimento que qualquer utilização dos dispositivos GPS 

para controlar o desempenho profissional do trabalhador é ilícita devendo o empregador 

respeitar os princípios constantes nas referidas leis, como sejam o princípio da 

proporcionalidade, da transparência e da finalidade. 

Tendo em conta os avanços tecnológicos existentes, atualmente deve-se ter 

bastante cautela na utilização das novas tecnologias de informação e comunicação, tanto 

no dia-a-dia como no âmbito laboral. 

  

                                                           
263 Considerando 2, p.5. 
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