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O Governou, através de um novo diploma, publicou novas regras referentes ao teletrabalho, na 

sequência da pandemia COVID-19.  

O novo diploma estabelece, de forma genérica, o seguinte:  

(i) Existência de duas fases de desconfinamento: 1.ª fase partir de 4 de junho; e 2.ª 

fase de 28 de junho a 31 de agosto.  

(ii) Em qualquer um dos períodos referidos no ponto (i), o regime de teletrabalho 

deixa de ser obrigatório e passa apenas a ser recomendado para as situações em 

que as atividades sejam com ele compatíveis.  

Contudo, relativamente a concelhos de risco elevado e muito elevado, o 

teletrabalho será sempre obrigatório, desde que a natureza da atividade o permita.  

(iii) São considerados como concelhos de risco, para efeitos da aplicação obrigatória 

do regime de teletrabalho: 

(a) Elevado, aqueles que apresentem em duas avaliações consecutivas uma 

incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitantes superior a 120/100 

000. 

(b) Muito elevado, aqueles que apresentem, em duas avaliações consecutivas, 

uma incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitantes superior a 

240/100 000. 

A partir de hoje, dia 14 de junho, serão estas as novas regras a aplicar, o que significa, que para 

as situações em que não se verifique a obrigatoriedade de teletrabalho, o regime apenas pode 

ser aplicado nos termos previstos no Código do Trabalho, ou seja, mediante acordo escrito entre 

as partes (Empregador e Trabalhador).  

As novas regras relativas ao teletrabalho integram a nova fase de desconfinamento do país, no 

final de um período de quase um ano em que o teletrabalho permaneceu, como regra geral, 

obrigatório. 
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Esta informação é de caráter genérico, 

não devendo ser considerada como 

aconselhamento profissional. 

A partir de hoje, o teletrabalho apenas será 

obrigatório em concelhos de risco elevado e 

muito elevado. 
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