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Com a pandemia da Covid-19 generalizou-se o recurso ao teletrabalho, o que implicou a massificação 

da utilização de ferramentas tecnológicas. Essa utilização levanta porém várias questões em matéria 

de cibersegurança e de proteção de dados pessoais, que o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) 

e a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) têm procurado esclarecer.  

O CNCS emitiu um conjunto de recomendações destinadas a quem se encontra a trabalhar em regime 

de teletrabalho, de forma a evitar comportamentos de risco dos trabalhadores e a garantir a 

cibersegurança dos sistemas das organizações:  

 Utilize de preferência dispositivos autorizados pela sua organização e, se os perder, 

informe o responsável de cibersegurança; 

 Seja o único a utilizá-los – evite que terceiros os utilizem; 

 Use apenas pens USBs confiáveis; 

 Ative o bloqueio automático dos dispositivos e use PIN ou password; 

 Utilize filtro no ecrã do portátil; 

 Garanta junto da sua organização que os dispositivos estão atualizados e têm o antivírus e 

a firewall ativados; 

 Faça backups regulares para um dispositivo externo; 

 Evite usar o Wi-Fi de espaços públicos e utilize sempre a VPN da sua organização; 

 Navegue sempre em websites HTTPS; 

 Altere a password do seu Wi-Fi doméstico depois da instalação; 

 Garanta que o seu Wi-Fi doméstico tem uma password forte, secreta e altere-a 

regularmente; 

 Altere o nome do seu Wi-Fi doméstico de modo a não ser facilmente identificado como 

seu; 

 Escolha o modo de cifrar mais forte da sua rede Wi-Fi; 

 Garanta que a rede da sua organização é segmentada de modo a proteger a rede interna; 

 Não abra emails ou SMS, nem clique em links ou anexos, desconhecidos; 



 

 

2 
    

 Cifre as comunicações sensíveis; 

 Não partilhe informação profissional nas redes sociais. 

O CNCS divulgou ainda recomendações específicas sobre a cibersegurança em reuniões online e 

webinars via Zoom: 

 Opte por restringir os eventos apenas a utilizadores autenticados; 

 Crie uma senha de acesso único para cada reunião; 

 Ative a criptografia ponto-a-ponto nas reuniões; 

 Defina as permissões de gravação adequadas; 

 Utilize assinaturas de áudio; 

 Utilize marcas de água na partilha de ecrã. 

Em virtude do incremento da utilização de ferramentas tecnológicas para a prestação de teletrabalho 

têm surgido alguns problemas relacionados com o controlo, quer dos tempos de trabalho, quer da 

atividade laboral prestada nesse regime. Para garantir a conformidade dos tratamentos de dados 

pessoais dos trabalhadores com o regime jurídico de proteção de dados e minimizar o impacto sobre e 

a privacidade em regime de teletrabalho, a CNPD emitiu um conjunto de orientações sobre o controlo 

à distância nesse regime.   

 

No regime de teletrabalho não existe qualquer disposição legal que regule o controlo à 

distância, pelo que se aplica a regra geral de proibição de utilização de meios de vigilância à 

distância com a finalidade de controlo do desempenho profissional do trabalhador, prevista no 

Código do Trabalho. Os princípios da proporcionalidade e da minimização dos dados pessoais 

conduzem à mesma conclusão, na medida em que a utilização dos referidos meios implica uma 

restrição desnecessária e excessiva da vida privada do trabalhador.  

São exemplos de ferramentas tecnológicas de controlo à distância do desempenho do trabalhador 

os softwares que não só rastreiam o tempo de trabalho e de inatividade como, também, registam as 

páginas de internet visitadas, a localização do terminal em tempo real e a utilização de 

dispositivos periféricos (ratos e teclados), efetuam captura de imagem do ambiente de trabalho, 
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observam e registam o momento de acesso a uma aplicação, controlam o documento em que se 

está a trabalhar e registam o tempo gasto em cada tarefa (por exemplo, Time Doctor, Hubstaff, 

Timing, ManicTimes, TimeCamp, Toggl e Harvest).  

Estas ferramentas não são admitidas, uma vez que recolhem dados pessoais manifestamente 

excessivos, o que promove um controlo do trabalho em grau muito mais intenso do que aquele 

que pode ser legitimamente realizado no contexto da sua prestação nas instalações da entidade 

empregadora. De igual modo, também não é admissível obrigar o trabalhador a manter a 

webcam permanentemente ligada e não será, em princípio, de admitir a possibilidade de 

gravação de teleconferências entre os empregadores (ou respetivos dirigentes) e os 

trabalhadores. 

No entanto, o empregador mantém o poder de controlar a atividade do trabalhador, que poderá 

exercer, por exemplo, ao fixar objetivos, ao criar obrigações de reporte com a periodicidade que 

entender adequada e ao agendar reuniões em teleconferência. 

 

 

As ferramentas tecnológicas específicas a que se recorra para o registo de tempos de trabalho no 

regime de teletrabalho devem limitar-se a reproduzir o registo efetuado quando o trabalho é 

prestado nas instalações da entidade empregadora (por exemplo, registar o início e o termo da 

atividade laboral e a pausa para almoço). Estas ferramentas devem ser desenvolvidas de acordo 

com os princípios da privacidade desde a conceção e por defeito e não devem recolher mais 

informação do que a necessária para a prossecução da sua finalidade. 

Caso o empregador não disponha destas ferramentas, poderá recorrer a outros meios, como a 

fixação da obrigação de envio de email ou de SMS que lhe permita controlar a disponibilidade 

do trabalhador e os seus tempos de trabalho (e demonstrar que não foram ultrapassados os 

tempos máximos permitidos por lei) ou, ainda, a utilização do contacto telefónico ou eletrónico 

para efetuar os referidos controlos. 

 

Rita Gabriel Passos | ritapassos@pintoribeiro.pt  

Margarida Amador | margaridaamador@pintoribeiro.pt 

www.pintoribeiro.pt 

 

Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de aconselhamento jurídico e 
não deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço 
geral@pintoribeiro.pt 


