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Resumo do trabalho em português 

Os meios de vigilância eletrónica no local de trabalho podem ser de vária ordem 

e comportar várias questões de índole jurídica. 

No presente trabalho vamos fazer uma análise detalhada relativamente ao direito 

à reserva da vida privada e aos meios de vigilância eletrónica em geral. De seguida, far-

se-á uma análise cuidadosa dos meios que considerámos relevantes para o presente 

trabalho. 

Em primeiro lugar, existem as tradicionais câmaras de videovigilância que são 

colocadas nos locais de trabalho fixos, como por exemplo as fábricas, e que servem, 

segundo os empregadores, para zelar pela segurança dos trabalhadores e da própria 

empresa, podendo, no entanto, constituir uma intromissão na vida privada do 

trabalhador. 

Mais recentemente, surgiram os dados pessoais, mais concretamente os dados 

biométricos que visam controlar o trabalhador de forma mais acentuada e desta forma 

violar o seu direito à reserva da vida privada. 

Outro meio cada vez mais comum é o correio eletrónico que deve ser utilizado 

no local de trabalho para fins laborais, contudo muito frequentemente é para outros fins, 

nomeadamente de índole pessoal, gerando assim conflitos entre o empregador e o 

trabalhador. 

Por fim, temos o GPS, um dispositivo bastante recente que tem gerado alguns 

problemas, por constituir um verdadeiro ―inimigo‖ que pode estar escondido em todo o 

lado, telemóveis, veículos ou outros semelhantes. 

Fazemos ainda uma breve referência aos Whistle blowing policies, uma nova 

realidade internacional que poderá a breve trecho ser introduzida em Portugal. 
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Summary  

The means of electronic surveillance in the workplace can be that of various 

kinds and has several issues of legal nature. 

In this paper, we make a detailed analysis on the right to private life and the 

means of electronic surveillance in general. Then, a careful analysis of the means that 

we consider relevant for the present work is carried out. 

Firstly, there are the traditional video surveillance cameras that are placed in 

fixed workplaces, such as factories, that according to employers, serve to ensure the 

safety of employees and the company itself. However, this may constitute an 

interference with the private life of the worker. 

More recently, personal data and biometric data have been easily made 

available, specifically designed to control the worker more rigorously, thus violating 

his/her right to private life. 

Another increasingly common method is that of the emails that should be used in 

the workplace for work purposes, yet very often is for other purposes, including 

personal in nature, thus creating conflicts between employer and employee. 

Finally, we have the GPS, a device that has quite recently generated some 

problems and is seen as a real "enemy" that may be lurking anywhere, such as in 

vehicles, cell phones and other similar devices. 

We also make a brief reference to whistle blowing policies, a new international 

reality that may shortly be introduced in Portugal. 
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Introdução 

O presente trabalho visa uma análise profunda dos meios de vigilância eletrónica 

no local de trabalho. 

Muitas têm sido as questões que se colocam relativamente à relação que existe 

entre a utilização dos meios de vigilância no local de trabalho e os direitos de 

personalidade dos trabalhadores, nomeadamente o direito à reserva da vida privada. 

Faremos, de seguida, uma análise do direito à reserva da vida privada, desde as 

suas origens até aos dias de hoje, tendo em conta a evolução do tema em termos 

nacionais e internacionais. Também iremos ver os meios de vigilância que 

considerámos mais relevantes de forma esclarecedora, de vários pontos de vista. 

Começaremos por verificar os meios tradicionais, como as câmaras de vídeo, 

passando depois para os dados biométricos, a utilização do correio eletrónico, o GPS e 

os whistle blowing policies. 

Pretende-se analisar se os meios de vigilância eletrónica são ou não violadores 

dos direitos de personalidade e em caso afirmativo em que medida. 
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Parte I - Origem do Conceito de Intimidade da Vida Privada 

Muito se tem debatido acerca da origem do conceito de intimidade da vida 

privada. 

Alguns autores
1
, embora uma minoria, referem que já em 1384 se fazia 

referência à reserva da vida privada, baseando-se nomeadamente numa sentença 

francesa em que o réu foi condenado por ter batido na janela dos autores quando estes 

se recusaram, já de madrugada, a vender-lhe vinho. A maioria doutrinária defende que o 

que está aqui em causa não é o direito à reserva da vida privada, mas sim o direito à 

propriedade. Consideramos que a origem deste direito de personalidade não remonta a 

esta data, mas sim a data posterior como veremos de seguida. 

A maioria da doutrina entende que este conceito teve origem no século XVII, 

mais precisamente no ano de 1890, num artigo intitulado ―The right to privacy‖, da 

autoria de Samuel Warren e Louis Brandeis
2
, publicado na Harvard Law Review. Este 

artigo referia a importância da privacidade e até da solidão das pessoas enquanto 

direitos especiais. 

Apenas três anos mais tarde, este direito de personalidade, ―privacy personality‖, 

é reconhecido pelo Tribunal norte-americano no conhecido caso Marks vs Joffra. Neste 

caso o estudante de Direito Marks instaurou uma ação contra o jornal Joffra por este 

último ter publicado uma foto sua sem autorização. 

                                                           
1
 David Oliveira Festas, O Direito à Reserva da Intimidade da Vida Privada do Trabalhador, in Revista da 

Ordem dos Advogados, Ano 64, Novembro 2004, Lisboa, pág. 373 

2
 Samuel Warren era membro de uma família da alta sociedade de Boston, a qual tinha por hábito 

organizar em sua casa festas e jantares elitistas com ementas sofisticadas. Estas receções geravam, já na 

altura, uma natural curiosidade nos meios de comunicação, tendo inclusivamente um jornal de Boston 

publicado a lista dos convidados e a própria ementa servida pela família Warren. O casamento da filha da 

Sra. Warren foi outro evento que gerou uma ampla cobertura mediática nas colunas sociais dos jornais e 

revistas da cidade, o que motivou a revolta e desagrado da família. Este enquadramento familiar terá 

estado na base da decisão do filho da Sra. Warren, advogado e professor em Harvard, de procurar o seu 

colega de curso, Louis Brandeis, para escrever o artigo em causa. 



9 
 

O tribunal veio a decidir que o jovem Marks tinha direito à sua imagem assim como, e 

numa decisão inovadora deste tribunal, tinha o direito à solidão enquanto direito 

especial,―the right to be let alone‖. 

Esta foi a primeira de muitas decisões tomadas pelo tribunal norte-americano, 

que em 1902, no caso Roberson vs. Rochester Folding Box C.O e em 1905 no caso 

Pavesich vs. New England Life Insurance Co., voltou a reconhecer o direito à reserva da 

vida privada, por utilização abusiva quer da imagem, quer do bom nome dos 

intervenientes. 

Para alguns autores, como Oliveira Ascensão
3
 o ―right to be let alone‖ é visto de 

uma forma extremamente negativa, pois é considerado o ―direito dos egoísmos 

privados‖. Esta primeira conceção da reserva da vida privada tem sofrido algumas 

alterações ao longo dos tempos, dada a evolução da sociedade de informação e 

comunicação. 

No direito português
4
, a reserva da intimidade da vida privada é vista como um 

poder contraposto a um dever geral de respeito e de auxílio a todos os sujeitos, oponível 

erga omnes. 

A doutrina alemã desenvolveu a teoria das esferas, ―Sphärentheorie‖, para 

explicar os vários direitos de personalidade, iremos de seguida aplicá-la ao direito que 

estamos a estudar. Segundo esta doutrina temos três esferas: a íntima, a privada e a 

pública. A esfera íntima visa proteger as informações reservadas, que jamais seriam 

divulgadas a outros indivíduos, por exemplo, a vida sentimental, o estado de saúde, 

opções políticas e religiosas e até a vida sexual.  

                                                           
3
 Oliveira Ascensão, Direito Civil, Teoria Geral, Vol. I, Coimbra, 1997, pág. 110 

4
 Para uma análise da evolução jurisprudencial portuguesa, vd. Menezes Cordeiro, Os Direitos de 

Personalidade na Civilística Portuguesa, in Revista da Ordem dos Advogados, ano 61, Dezembro 2001, 

III, Lisboa, pág. 1245-1256. 
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A esfera privada refere-se aos hábitos de vida, a informações que podem ser 

partilhadas com a família mais próxima e até com amigos. Por fim, a esfera pública tem 

em vista comportamentos que são ou podem ser do conhecimento de todos, por 

exemplo, a profissão e a residência.  

Esta teoria não é aceite por toda a doutrina e, nomeadamente, Mota Pinto
5
 refere 

que é dada excessiva relevância à esfera íntima em detrimento das demais o que levaria 

à exclusão de certos aspetos da vida privada que, por não serem da esfera íntima, não 

mereceriam tutela. 

Outros autores, como Menezes Cordeiro
6
, alargaram esta teoria originária e 

defendem a existência de cinco esferas: esfera pública, esfera individual social, esfera 

privada, esfera secreta e esfera íntima. 

Cumpre tomar posição neste debate acerca do conceito de reserva da intimidade 

da vida privada. Pensamos que este conceito pode ser visto de duas perspetivas: 

- ou se nega toda e qualquer intromissão na vida privada dos cidadãos, permitindo-o 

apenas nos casos expressamente previstos na lei; 

 - ou se estabelece um critério geral de admissibilidade relativamente ao acesso aos 

dados da vida privada, incluindo duas esferas – a íntima e a privada. 

Parece-nos que a mais acertada e que melhor pode defender os interesses dos 

cidadãos é a primeira pois este é um direito que tem tutela constitucional no artigo 26.º 

da Constituição da República Portuguesa, doravante, CRP, logo tem uma importância 

acrescida em detrimento de outros que não a têm e atendendo a que o caso em estudo 

foca a relação laboral e como o trabalhador está numa situação de desvantagem em 

                                                           
5
 Neste sentido, Mota Pinto, O direito à reserva sobre a intimidade da vida privada, BFDUC, 69, 

1993, pág. 530-531. 

6
 Para um estudo mais detalhado Menezes Cordeiro, Tratado de Direito Civil Português, I, Parte Geral, 

Tomo III, Pessoas, Almedina, 2004, pág. 199-204 
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relação ao empregador, é especialmente relevante tutelar a sua vida privada para evitar 

abusos por parte do empregador, o lado mais forte de qualquer relação laboral. 
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Capítulo I - O direito à reserva da intimidade da vida privada no 

ordenamento jurídico português 

O direito à reserva da intimidade da vida privada é tutelado em vários diplomas 

no nosso ordenamento jurídico. Iremos, de seguida, elencar esses diplomas e destacar a 

legislação laboral.  

A CRP consagra no seu artigo 1.º que ―Portugal é uma República soberana, 

baseada na dignidade da pessoa humana‖, deixando antever a importância dada à pessoa 

enquanto ser de direitos e deveres. Mas é no artigo 26.º que refere a proteção à reserva 

da intimidade da vida privada e da vida familiar, entre outros direitos. 

Esta qualificação constitucional da reserva da intimidade da vida privada como 

direito fundamental requer que lhe seja aplicado o disposto no artigo 18.º, relativo às 

restrições dos direitos fundamentais em face de outros direitos igualmente importantes e 

tutelados constitucionalmente. 

Curiosamente, na parte da CRP dedicada à proteção dos trabalhadores não existe 

nenhuma disposição específica que refira a proteção da vida privada dos mesmos, 

porém essa conclusão poderá ser retirada da interpretação de outras disposições, 

nomeadamente, os artigos 54.º e 56.º os quais asseguram a participação das comissões 

de trabalhadores e as associações sindicais na elaboração da legislação laboral, podendo 

desta forma ter uma palavra a dizer quanto aos diplomas que possam restringir os 

direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores. A nossa Constituição dá mais 

importância aos direitos coletivos do que aos individuais, porém neste momento da 

nossa história os papéis dever-se-iam inverter. 

Também o Código Civil, doravante CC, se debruça sobre este direito no seu 

artigo 80.º referindo que:  

―1- Todos devem guardar reserva quanto à intimidade da vida privada de 

outrem. 
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2- A extensão da reserva é definida conforme a natureza do caso e a condição das 

pessoas.” 

Por sua vez, o Código Penal confere nos seus artigos 190.º a 199.º dignidade 

penal à reserva da intimidade da vida privada. 

Mais concretamente, o artigo 192.º ―Devassa da vida privada‖ criminaliza a 

devassa com intenção e sem consentimento da vida privada das pessoas, 

designadamente a intimidade da vida familiar ou sexual, através, entre outros, da 

interceção, gravação, utilização, transmissão ou divulgação de conversa ou 

comunicação telefónica, da captação e divulgação de imagens das pessoas, etc. 

Naturalmente que, estas disposições legais também se aplicam no âmbito do contrato de 

trabalho 

De seguida, temos um diploma bastante importante que transpôs para a ordem 

jurídica portuguesa a Diretiva n.º 95/46/CE, do Parlamento e do Conselho de 24 de 

outubro de 1995, que é a Lei n.º 67/98, de 26 de outubro relativa à proteção de dados.  

Fazendo uma aplicação prática deste diploma ao Direito do Trabalho, devemos 

considerar que o empregador que pretenda controlar os seus trabalhadores das mais 

diversas formas deve notificar a Comissão Nacional de Proteção de Dados, doravante, 

CNPD, e no caso particular da instalação de câmaras de videovigilância deve ainda 

solicitar uma autorização prévia a esta entidade – artigo 4.º, n.º 4. 

Devem, assim, ser respeitados os princípios presentes na lei supra referida nos 

seguintes termos: 
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- Princípio da transparência dos dados – ―O tratamento de dados pessoais deve 

processar-se de forma transparente e no estrito respeito pela reserva da vida privada, 

bem como pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais.‖ – artigo 2.º
7
; 

- Princípio da qualidade dos dados- “Os dados pessoais devem ser adequados, 

pertinentes e não excessivos relativamente às finalidades para que são recolhidos e 

posteriormente tratados‖ – artigo 5.º, n.º1 c); 

- Princípio da finalidade – ―Os dados pessoais devem ser recolhidos para finalidades 

determinadas, explícitas e legítimas, não podendo ser posteriormente tratados de forma 

incompatível com essas finalidades‖ – artigo 5.º, n.º 1 b); 

- Princípio da legitimidade do tratamento dos dados pessoais – ―O tratamento de 

dados pessoais só pode ser efetuado se o seu titular tiver dado de forma inequívoca o 

seu consentimento ou se o tratamento for necessário para: 

                                                           
7
 Tal referência já se retirava do artigo 35.º CRP –  ―1 - Todos os cidadãos têm o direito de acesso aos 

dados informatizados que lhe digam respeito, podendo exigir a sua retificação e atualização, e o direito de 

conhecer a finalidade a que se destinam nos termos da lei. 

2 - A lei define o conceito de dados pessoais, bem como as condições aplicáveis ao seu tratamento 

automatizado, conexão, transmissão e utilização, e garante a sua proteção, designadamente através de 

entidade administrativa independente. 

3 - A informática não pode ser utilizada para tratamento de dados referentes a convicções filosóficas ou 

políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem étnica, salvo mediante 

consentimento expresso do titular, autorização prevista por lei com garantias de não discriminação ou 

para processamento de dados estatísticos não individualmente identificáveis. 

4 - É proibido o acesso a dados pessoais de terceiros, salvo em casos excecionais previstos na lei. 

5 - É proibida a atribuição de um número nacional único aos cidadãos. 

6 - A todos é garantido livre acesso às redes informáticas de uso público, definindo a lei o regime 

aplicável aos fluxos de dados transfronteiras e as formas adequadas de proteção de dados pessoais e de 

outros cuja salvaguarda se justifique por razões de interesse nacional. 

7 - Os dados pessoais constantes de ficheiros manuais gozam de proteção idêntica à prevista nos números 

anteriores, nos termos da lei.‖ 
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a) Execução de contrato ou contratos em que o titular dos dados seja parte ou de 

diligências prévias à formação do contrato ou declaração da vontade negocial efetuadas 

a seu pedido; 

b) Cumprimento de obrigação legal a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito; 

c) Proteção de interesses vitais do titular dos dados, se este estiver física ou legalmente 

incapaz de dar o seu consentimento; 

d) Execução de uma missão de interesse público ou no exercício de autoridade pública 

em que esteja investido o responsável pelo tratamento ou um terceiro a quem os dados 

sejam comunicados; 

e) Prossecução de interesses legítimos do responsável pelo tratamento ou de terceiro a 

quem os dados sejam comunicados, desde que não devam prevalecer os interesses ou os 

direitos, liberdades e garantias do titular dos dados‖ – artigo 6.º. 

Este princípio é, de todos, aquele que merece maior atenção devido à relação 

estreita que se estabelece entre o trabalhador e o empregador, que não acontece em 

nenhum outro contrato. Segundo Maria do Rosário Ramalho
8
 há mesmo um 

―envolvimento integral da personalidade do trabalhador no vínculo laboral‖. 

Já Monteiro Fernandes
9
 chama a atenção para o estreito vínculo que existe entre 

as partes num contrato de trabalho, devido à relação de poder, à subordinação jurídica e 

dependência económica em que o trabalhador se encontra, à profunda implicação da 

pessoa do trabalhador na execução do contrato e ao facto de a relação de trabalho ser 

naturalmente limitativa da liberdade de ação do trabalhador e confinante com outras 

esferas da existência pessoal, nomeadamente a familiar. 

                                                           
8
 Maria do Rosário Ramalho, Contrato de Trabalho e Direitos Fundamentais da Pessoa, in Estudos de 

Direito do Trabalho, Vol. I, Almedina, 2003, pág.158 

9
 Monteiro Fernandes, Direito do Trabalho, 13ª edição, Almedina, 2006, pág. 185 
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Para que haja o tratamento dos dados pessoais, o trabalhador deve dar o seu 

consentimento de forma livre e inequívoca. 

Segundo Catarina Sarmento e Castro
10

, ―O consentimento apenas será livre 

quando possa ser retirado sem restrições, sem consequências ou oposição. Será 

expressão de vontade específica quando seja dado em função de um período temporal 

restrito, e para circunstâncias conhecidas antecipadamente. Apenas será informado se se 

der conhecimento ao trabalhador: do carácter obrigatório ou facultativo das respostas, 

bem como das possíveis consequências se não responder; da identidade do responsável 

pelo tratamento dos dados (empregador) ou do seu representante; da finalidade do 

tratamento; dos destinatários dos dados ou categorias de destinatários, em caso de 

comunicação de dados pessoais; da existência de direito de acesso e das suas 

condições.‖ 

Continuemos com a lista de princípios supra referida: 

- Princípio da limitação do período de conservação dos dados – “Os dados pessoais 

devem ser 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‖. – artigo 5.º, n.º1 e); 

- Princípio da proibição da tomada de decisões automatizadas – ―Qualquer pessoa 

tem o direito de não ficar sujeita a uma decisão que produza efeitos na sua esfera 

jurídica ou que a afete de modo significativo, tomada exclusivamente com base num 

tratamento automatizado de dados destinado a avaliar determinados aspetos da sua 

personalidade, designadamente a sua capacidade profissional, o seu crédito, a confiança 

de que é merecedora ou o seu comportamento‖ – artigo 13.º, n.º 1; 

- Princípio da confidencialidade - Os responsáveis do tratamento de dados pessoais, 

bem como as pessoas que, no exercício das suas funções, tenham conhecimento dos 

                                                           
10

 Catarina Sarmento e Castro, A proteção dos dados pessoais dos trabalhadores, in Questões Laborais, 

ano IX - 2002, n.º 19, Coimbra Editora, pág. 59 
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dados pessoais tratados, ficam obrigados a sigilo profissional, mesmo após o termo das 

suas funções – artigo 1.º, n.º 1; 

- Princípio da notificação - O responsável pelo tratamento ou, se for caso disso, o seu 

representante deve notificar a CNPD antes da realização de um tratamento ou conjunto 

de tratamentos, total ou parcialmente autorizados, destinados à prossecução de uma ou 

mais finalidades interligadas- artigo 27.º, n.º1. 

Segundo Catarina Sarmento e Castro
11

, os direitos que estão sob proteção dos 

dados pessoais são: 

― - Direito à curiosidade (saber se tem) 

 - Direito de informação (saber o que tem) – art. 10.º 

 - Direito de acesso (comunicação das informações para conhecê-las) – art. 11.º 

 - Direito ao esquecimento (prazo) – art. 5.º, n.º1, e) 

 - Direito de retificação e atualização – art. 5.º, n.º 1, d) 

 - Direito de oposição – art. 12.º 

 - Direito a não ficar sujeito a decisão individual automatizada – 13.º 

 - Direito ao não tratamento de dados sensíveis – 35.º CRP 

 - Direito ao apagamento ou bloqueio dos dados – art. 11.º, n.º1, d).‖ 

Para a autora supra referida um dado biométrico é ―Naturalmente, o nome, mas 

também a morada, outros dados de identificação como o número da segurança social, o 

número de contribuinte, o número do Bilhete de identidade, de passaporte, ou de cliente 

de estabelecimento comercial, assim como o número de telefone, o e-mail, uma chapa 

de matrícula, o valor de uma retribuição, o som da voz registada para permitir o acesso 

                                                           
11

 www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/CatarinaTrab.pdf 
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a uma conta bancária, as classificações escolares e curriculum, a história clínica, as 

dívidas e créditos, as compras que alguém efetua, o registo dos meios de pagamento que 

utiliza desde que, por estarem associados a uma pessoa, estes permitam identificá-la. É 

também o caso de uma impressão digital, de uma imagem biométrica do rosto, de uma 

imagem recolhida através do uso de uma câmara, como nos casos da videovigilância, ou 

de um conjunto de fotografias divulgadas na Internet.‖ 
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Capítulo II - O direito à reserva da vida privada no Direito do 

Trabalho 

O Código do Trabalho português, segundo a redação que lhe foi dada pela Lei 

n.º 47/2012, de 29 de Agosto, refere no seu artigo 16.º: 

 ―1 – O empregador e o trabalhador devem respeitar os direitos de personalidade da 

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

vida privada;  

2- O direto 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 as 

convicções políticas e religiosas.‖ 

Cabe agora analisar a pertinência desta disposição legal de acordo com a teoria 

das esferas supra referida e também de acordo com a específica relação que se 

estabelece entre trabalhador e empregador. 

Por várias vezes ao longo deste estudo se tem feito referência à estreita relação 

entre o trabalhador e o empregador, porém sempre de forma genérica, chegou então o 

momento de detalharmos este ponto. 

O trabalhador está sujeito ao poder do empregador tal como vem referido no 

artigo 11.º do Código do Trabalho, doravante, CT, na parte que refere ―contrato de 

trabalho é aquele pelo qual uma pessoa singular se obriga (…) sob a autoridade‖. Ora 

se uma pessoa singular, neste caso o trabalhador, se obriga, e o empregador constitui 

uma autoridade é porque o primeiro está sob o poder do segundo. 

O trabalhador também está sob direção deste, pois deve respeitar as suas ordens 

e indicações, tal como nos refere o artigo 128.º, n.º 1 c) CT. 
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Há ainda um elemento fundamental que destrinça o contrato de trabalho de 

qualquer outro contrato que é a subordinação jurídica, isto significa que o trabalhador 

está subordinado ao empregador, porém esta terminologia não é utilizada no artigo 11.º 

do CT, mas sim no 1152.º do CC. Daí que alguns autores considerem que a melhor 

definição de contrato de trabalho vem no Código Civil e não no Código de trabalho, o 

que revela alguma estranheza. 

Conclui-se, então assim, que é lícito ao empregador, dada a posição de 

supremacia que ocupa, controlar e vigiar o desempenho profissional do trabalhador. 

Segundo Romano Martinez
12

 ― (...) o regime dos direitos de personalidade 

consagrado no Código do Trabalho não tem por escopo a defesa e a tutela incondicional 

dos direitos de personalidade do trabalhador, a todo o custo e em qualquer 

circunstância. Há que atender à relação laboral no seu todo e ao conflito com o direito 

de livre iniciativa privada do empregador, associado com o direito de gestão da 

empresa.‖ 

  António Nunes de Carvalho
13

 defende que ― (...) O Código foi (...) construído 

por forma a colocar no seu centro a pessoa do trabalhador (...) tanto no que respeita à 

celebração como à execução do contrato de trabalho (...) ‖. 

Para Giovanni Nicolini
14

, ―a subordinação imposta ao trabalhador é uma 

subordinação jurídica da qual derivam direitos e obrigações resultantes quer da lei quer 

do contrato individual e coletivo.‖  

O autor referido entende haver uma dependência funcional ativa e passiva 

simultaneamente. Ativa porque o empregador dá as instruções e controla o trabalho 

                                                           
12

 Romano Martinez, Direito do Trabalho, pág. 353, 6ª Edição, Almedina, 2013. 

13
 António Nunes de Carvalho, Revista de Direito e de Estudos Sociais - Nºs 1-2 Janeiro-Junho - 2012, 

Ano LIII (XXVI da 2.ª Série), Almedina, 2012, pág. 110 

14
 Giovanni Nicolini, Manuale Di Diritto Del Lavoro, 3ª ed., Giuffrè Editore, Milano, 2000, pág. 367 e ss 
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desenvolvido pelo trabalhador e passiva porque o trabalhador presta a sua atividade no 

interesse da empresa e em última ratio do empregador. 

Defende ainda que o empregador dispõe de três poderes
15

: 

 - potere direttivo – através do qual é determinado o tempo, local e modalidade do 

trabalho a prestar; 

 - potere di controllo - através do qual se fiscaliza a atuação do trabalhador para ver se 

cumpre com as suas funções; 

  -  potere disciplinare – através do qual se aplicam sanções por infrações cometidas, as 

quais, como é evidente, irão limitar a liberdade e dignidade do trabalhador.  

Por seu turno, Jean Rivero e Jean Savatier
16

 referem que o poder de direção do 

empregador ― (…) donne à chacun les orders necessaries à son travail (…) ‖, isto é, dá a 

cada um as ordens necessárias ao seu trabalhado, porém tal deve respeitar,― (…) vie 

personnelle (…)‖, a vida pessoal do trabalhador. 

Jean-Maurice Verdior
17

 refere duas vertentes do poder de direção: 

- uma que diz respeito à gestão da empresa, nomeadamente, a produção da empresa, os 

horários de trabalho, o encerramento ou suspensão; 

- outra atinente aos trabalhadores, nomeadamente, a retribuição, a ocupação dos postos 

de trabalho, os despedimentos. Segundo este autor a sanção aplicada pelos tribunais 

franceses aquando da violação dos direitos de personalidade do trabalhador, que se 

prende apenas com a reintegração do trabalhador na empresa, é insuficiente. Devendo o 

Cour da Cassation considerar a conduta do empregador nula por violação dos direitos 

de personalidade. 

                                                           
15

 Miguel Basto, Compilações doutrinais, Da (i)legalidade da utilização de meios de vigilância eletrónica 

(Para controlo do desempenho profissional do trabalhador), verbo jurídico.net, 2011 

16
 Jean Rivero e Jean Savatier, Droit du Travail, Thémis, 13ª Edição, 1993, pág. 177 e 537 

17
 Jean-Maurice Verdior,  Droit du Travail, 10º Ed., Dalloz, 1996, pág. 69 e 246 
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Jean Pelissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud
18

 definem o poder de direção 

como um,― (…) pouvoir de gestion de l´entreprise et un pouvoir de direction des 

personnes (…) ‖,poder de gestão da empresa e um poder de direção das pessoas, que 

tem que proteger ― (…) la dignité de la personne au travail (…) ‖, a dignidade do 

trabalhador.  

Outro ponto bastante importante diz respeito à limitação dos direitos de 

personalidade do trabalhador a partir do momento em que assina o seu contrato de 

trabalho. 

O trabalhador limita os seus direitos de personalidade, na medida em que, 

havendo confronto com outros direitos igualmente importantes no nosso ordenamento 

jurídico tem que haver uma ponderação de ambos e, eventualmente a limitação de um 

em detrimento do outro, ou até a restrição dos dois parcialmente. 

Quanto ao número 2 do artigo 16.º do CT, parece só fazer referência à esfera 

íntima do trabalhador, seguindo a teoria das esferas de origem alemã. 

Contudo, parece-nos reduzido este ponto de vista, sendo então da opinião de que 

se deve fazer uma interpretação extensiva desta disposição e considerar que também 

abrange a esfera privada, caso contrário o trabalhador ficaria desprotegido e poderia ver 

a sua vida privada devassada sem nada poder fazer. Atendendo a que ele é a parte mais 

frágil da relação laboral, deve ser amplamente protegido, no que diz respeito aos seus 

direitos de personalidade, pelo que esta disposição se deve referir às esferas íntima e 

privada. 

Se seguirmos o entendimento de Menezes Cordeiro que divide a teoria em cinco 

esferas, então esta disposição abarcaria as esferas privada, íntima e secreta. 

                                                           
18

 Jean Pelissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, Droit du Travail, 24ª Edição, Dalloz, pág. 719 e ss 
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Nem todos os ordenamentos jurídicos possuem uma disposição genérica relativa 

à reserva da intimidade da vida privada. Assim, o Estatuto dos Trabalhadores 

Espanhol
19

, tem uma disposição menos genérica
20

 do que a portuguesa. 

O Direito alemão protege este direito de personalidade por via jurisprudencial 

recorrendo ao disposto no artigo 2.º do Grundgesetz
21

 referente ao livre 

desenvolvimento da personalidade. 

Já o Direito italiano, embora o Statuto dei Lavoratori
22

 tenha um conjunto de 

disposições legais relativas ao tema, não dispõe de nenhuma semelhante ao artigo 16.º 

do CT. 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/37817/64929/S94ESP01.htm 

20
 ―Artículo 4. 

 Derechos laborales  

2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: e) al respeto de su intimidad y a la 

consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas de 

naturaleza sexual (…)‖ 

21
 http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html 

„Artikel 2  

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer 

verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist 

unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.― 

22
 www.lavoro.gov.it (artigos 1 a 13) 

http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
http://www.lavoro.gov.it/
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Parte II - Meios de videovigilância à distância no local de trabalho  

Capítulo I - Regime geral 

Após termos investigado a propósito do conceito de intimidade da reserva da 

vida privada e acerca da sua relação com o poder de direção do empregador cumpre 

agora analisar quais os meios utilizados pelo empregador para controlar o trabalhador 

sem violar os seus direitos de personalidade. 

A realidade internacional mostra-nos que nem todos os ordenamentos jurídicos 

dispõem de legislação específica no âmbito do Direito do Trabalho. 

A Autoridade de Controlo Grega – numa decisão de 26 de Setembro de 2000
23

 – 

estabeleceu Diretivas sobre a recolha de som e imagem através de circuitos fechados de 

televisão (CCTV).  

Esta autoridade estabeleceu dois princípios (da necessidade e da 

proporcionalidade) que devem ser observados para a captação de imagens e de som. 

Segundo o princípio da proporcionalidade, o interesse do empregador deve 

prevalecer sobre o do trabalhador, desde que respeite os seus direitos de personalidade. 

Já no que diz respeito ao princípio da necessidade, é legítimo o recurso a este 

meio de vigilância caso não seja possível satisfazer as finalidades de outra forma eficaz 

e menos intrusiva para o cidadão. 

Apenas devem ser recolhidos os dados estritamente necessários às finalidades 

atinentes à sua utilização, devendo assim ser tomadas todas as precauções no momento 

da instalação das mesmas. 

A Autoridade de Controlo Belga – no seu Parecer n.º 34/1999, de 13 de 

dezembro, relativo ao tratamento de imagens efetuadas por sistemas de 

                                                           
23

 http://www.dpa.gr 
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videovigilância
24

 – deu grande ênfase ao princípio da proporcionalidade entre os 

interesses das partes envolvidas. 

A Autoridade de Proteção de Dados Italiana – Garante per la Protezione dei Dati 

Personali
25

 – entendeu que todos os aspetos relativos à ―pertinência‖ são fundamentais. 

Teceu ainda algumas considerações relativas à segurança pública que não iremos 

abordar neste estudo por extravasar o seu âmbito. 

O Conselho Permanente do Conselho de Estado espanhol, no Parecer n.º 

549/1999, de 25 de Março
26

, referiu a importância do direito à reserva da intimidade da 

vida privada das pessoas ―que pode ser violada com a utilização de novas tecnologias 

audiovisuais‖. 

Em França, a Lei n.º 95/73, de 21 de Janeiro de 1995
27

, estabeleceu o quadro 

relativo à orientação e programação relativa à segurança. Regula essencialmente a 

utilização de sistemas de videovigilância em espaços públicos, dando especial destaque 

àqueles que estão excessivamente expostos a riscos de agressão ou de roubo. 

O Conselho da Europa estabeleceu alguns princípios a adotar em relação ao 

tratamento de som e imagem em matéria de videovigilância
28

.  

Novamente, e de encontro aos vários ordenamentos jurídicos supra enunciados, 

o Conselho da Europa atentou nos juízos de proporcionalidade entre a segurança 

privada e a proteção da vida privada. Refere até que ―os sistemas de videovigilância 

podem produzir efeitos positivos em termos de segurança. A eficácia dos seus efeitos 

não é uniforme. Algumas aplicações traduziram-se numa diminuição de atos ilícitos em 

espaços públicos. 

                                                           
24

 http://www.privacycommission.be/ 

25
 http://www.garanteprivacy.it/ 

26
 http://www.consejo-estado.es/ 

27
 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020735432&categorieLien=id 

28
 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/DataProtection/default_en.asp 
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Outras mostraram-se ineficazes ou afastaram a criminalidade para zonas 

limítrofes ou limitaram-se a oferecer meios de prova em relação às pessoas 

observadas‖
29

. 

 O Grupo do Artigo 29.º – Grupo de Proteção de Dados Pessoais – aprovou, em 

11 de fevereiro de 2004, o Parecer n.º 4/2004 sobre o tratamento de dados pessoais por 

meio de videovigilância
30

.  

Como salienta a Deliberação n.º 61/2004 da Comissão Nacional de Proteção de 

Dados ―Nesse documento foi salientada a necessidade de as entidades evitarem a 

utilização desproporcionada da videovigilância. O princípio da proporcionalidade exige 

uma apreciação sobre a qualidade dos dados.‖ 

As considerações feitas por este Grupo em relação à «legitimidade do 

tratamento» merecem particular realce, nomeadamente quando salientam a necessidade 

de assegurar que a vigilância esteja «em conformidade com as disposições gerais e 

específicas aplicáveis a esse setor». Admitindo-se que a legislação privilegia os finde 

«segurança pública», importa considerar os princípios aplicáveis em matéria de «direito 

à imagem» ou à proteção do domicílio e dar particular realce ao facto de, em geral, as 

imagens serem recolhidas em lugares públicos ou de acesso ao público. 

Esta autoridade salienta que ―Se o equipamento tiver sido instalado por 

entidades privadas ou por organismos públicos, especialmente por órgãos da 

administração local, alegadamente por motivos de segurança ou para deteção, prevenção 

e controlo da criminalidade, deverá ter-se especial cautela na determinação e 

informação desses fins, quanto às tarefas que poderão ser legalmente desempenhadas 

pelo responsável pelo tratamento.‖ 

                                                           
29

 Lucrecio Rebollo Delgado, El Derecho Fundamental a la Intimidad, Madrid, 2000, pág. 168) 

considera, em sentido similar, que ―a videovigilância não opera como elemento dissuasor da prática de 

delitos; representa, na sua essência, um elemento de prova da realização dos mesmos‖. 

30
 http://ec.europa.eu/index_pt.htm 
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Capítulo II - Videovigilância 

O Código do Trabalho português regula no seu artigo 20.º
31

 os meios de 

vigilância eletrónica. Porém, não elenca quais os meios de vigilância eletrónica a que se 

refere.  

Devemos ter em consideração, juntamente com o artigo 20.º do CT, o artigo 28.º 

do Regulamento do CT
32

, que especifica algumas particularidades que não vêm 

presentes no artigo referido. 

                                                           
31

 Artigo 20.º 

Meios de vigilância à 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. 

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. 

32
 Artigo 28.º do Regulamento 

Utilização de meios de vigilância à distância 

1 — Para efeitos do nº 2 do artigo 20.º do Código do Trabalho, a utilização de meios de vigilância a 

distância no local de trabalho está sujeita a autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

2 — A autorização referida no número anterior só pode ser concedida se a utilização dos meios for 

necessária, adequada e proporcional aos objetivos a atingir. 

3 — Os dados pessoais recolhidos através dos meios de vigilância a distância são conservados durante o 

período necessário para a prossecução das finalidades da utilização a que se destinam, devendo ser 

destruídos no momento da transferência do trabalhador para outro local de trabalho ou da cessação do 

contrato de trabalho. 
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Segundo Romano Martinez
33

, consideram-se meios de vigilância eletrónica 

―nomeadamente, câmaras de vídeo, equipamento audiovisual, microfones dissimulados 

ou mecanismos de escuta e registo telefónico com o propósito de controlar o exercício 

da atividade profissional do trabalhador de forma impessoal e tendencialmente 

ininterrupta.‖ 

No artigo 21.º do CT
34

 vem regulada a utilização dos meios de vigilância, 

fazendo referência à necessidade de autorização da CNPD. 

Segundo Guilherme Dray
35

, “qualquer decisão sobre a realização de controlo à 

distância da atividade laboral deve ser criteriosa, evitando-se que os benefícios que o 

empregador pretende obter sejam desproporcionados em relação ao grau de lesão que 

vai ser causado à privacidade dos trabalhadores.‖ 

                                                                                                                                                                          
4 — O pedido de autorização a que se refere o nº 1 deve ser acompanhado de parecer da comissão de 

trabalhadores ou, 10 dias após a consulta, comprovativo.o pedido de parecer. 

33
 Romano Martinez, Luís Miguel Monteiro, Joana Vasconcelos, Pedro Madeira de Brito, Guilherme 

Dray e Luís Gonçalves da Silva - Código do Trabalho – anotado, 9ª edição, Almedina, 2012 

34
 Artigo 21.º   

Utilização de meios de vigilância à distância 

1 – A utilização de meios de vigilância à distância no local de trabalho está sujeita a autorização da 

Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

2 – A autorização só pode ser concedida se a utilização dos meios for necessária, adequada e proporcional 

aos objetivos a atingir. 

3 – Os dados pessoais recolhidos através dos meios de vigilância a distância são conservados durante o 

período necessário para a prossecução das finalidades da utilização a que se destinam, devendo ser 

destruídos no momento da transferência do trabalhador para outro local de trabalho ou da cessação do 

contrato de trabalho. 

4 – 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. 

5 – Constitui contraordenação grave a violação do disposto no n.º 3. 

35
 Luís Gonçalves da Silva, Pedro Romano Martinez, Joana Vasconcelos, Luís Miguel Monteiro, Pedro 

Madeira de Brito, Guilherme Machado Dray, Código de Trabalho Anotado, 9ª Edição, 2013, anotação ao 

art.º 2.º pág. 163 

http://www.wook.pt/authors/detail/id/20402
http://www.wook.pt/authors/detail/id/21233
http://www.wook.pt/authors/detail/id/17770
http://www.wook.pt/authors/detail/id/24790
http://www.wook.pt/authors/detail/id/24791
http://www.wook.pt/authors/detail/id/24791
http://www.wook.pt/authors/detail/id/24791
http://www.wook.pt/authors/detail/id/24792
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Também no plano internacional, o controlo através de meios de vigilância 

eletrónica é limitado. 

O Parecer n.º 34/1999, de 13 de Dezembro, emitido pela Autoridade de Controlo 

Belga, defende que ―o campo coberto pelas câmaras deverá limitar as possibilidades de 

identificação das pessoas visadas.‖ 

Já a decisão de 26.09.2000 da Autoridade de Controlo Grega
36

 defende ―a 

utilização dos princípios da necessidade, adequação, pertinência e da proporcionalidade, 

proibindo a captação de imagens em residências privadas, não podendo ser gravado 

mais do que a informação estritamente necessária para o fim pretendido.‖ 

Finalmente, o Conselho da Europa
37

 refere que se deve respeitar o princípio da 

intervenção mínima, da finalidade e informação, concluindo que o empregador se 

encontra impedido de usar sistemas de videovigilância que ponham em causa, de forma 

objetiva, os direitos fundamentais dos trabalhadores, principalmente em locais onde 

deva ser preservada a intimidade destes (v.g. casas de banho, balneários, gabinetes 

médicos). 

A questão que se coloca diz respeito à legitimidade do uso destes mecanismos 

por parte do empregador e a possível lesão dos direitos de personalidade do trabalhador. 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT)
38

, ― o uso das 

tecnologias de vigilância constitui uma violação da dignidade humana e de direitos 

básicos, sendo frequentemente levada a cabo sem adequada avaliação dos interesses em 

presença‖. 

Já na perspetiva de Romano Martinez
39

, ― (...) o regime dos direitos de 

personalidade consagrado no Código do Trabalho não tem por escopo a defesa e a tutela 

                                                           
36

 www.dpa.gr 

37
 http://europa.eu.int/comm/internal_market/privaçy/workinggroup/wp2004 

38
 http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/html/genebra_trab_digno_pt.htm 

39
 Romano Martinez, Direito do Trabalho, pág. 353, 6ª Edição, Almedina, 2013. 
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incondicional dos direitos de personalidade do trabalhador, a todo o custo e em qualquer 

circunstância. Há que atender à relação laboral no seu todo e ao conflito com o direito 

de livre iniciativa privada do empregador, associado com o direito de gestão da 

empresa.‖ 

Por seu turno, António Nunes de Carvalho
40

 entende que ― (...) O Código foi 

construído por forma a colocar no seu centro a pessoa do trabalhador (…) tanto no que 

respeita à celebração como à execução do contrato de trabalho (...) ‖ 

Contrariamente às posições supra referidas, Leal Amado
41

 defende que ―os 

direitos do empregador já se encontram suficientemente protegidos pelo CC. Entendo 

que o CT deveria, portanto, preocupar-se exclusivamente com a defesa da posição do 

trabalhador.‖ 

  David Oliveira Festas
42

 refere que, ―com a utilização destas novas tecnologias, 

há uma despersonalização da vigilância, a qual deixa de ser efetuada por pessoal de 

fiscalização passando a ser feita de uma forma robótica.‖ 

 Segundo Regina Redinha,
43

 ―a expansão destas tecnologias transformou a 

economia mundial e, por consequência, a feição da empresa e o modo de viver e 

trabalhar.‖ 

Podemos assim concluir que esta proibição da utilização de meios de vigilância 

eletrónica no local de trabalho apenas se aplica caso se vise vigiar o trabalhador e o seu 

desempenho profissional. 
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 António Nunes de Carvalho, Revista de Direito e de Estudos Sociais - Nºs 1-2 Janeiro-Junho - 2012, 

Ano LIII (XXVI da 2.ª Série), Almedina, 2012 
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 Leal Amado, Contrato de Trabalho, Coimbra Editora, 2011, pág. 51 e ss 

42
 David Oliveira Festas, O Direito à Reserva da Vida Privada do trabalhador, ROA, ano 64, Novembro 

de 2004, Lisboa, pág. 426, nota 113 

43
 Regina Redinha, Utilização de novas tecnologias no local de trabalho – algumas questões, in IV 

Congresso Nacional de Direito do Trabalho, Almedina, Coimbra, 2001, pág. 115 e ss 
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David Oliveira Festas
44

 refere até que ―estes meios de videovigilância à distância 

não poderão ser permitidos por IRCT negocial já que entendemos que os poderes de 

representação das comissões representativas dos trabalhadores não lhes permitem 

limitar os direitos de personalidade destes. Aliás, o artigo 533.º do CT, que regula os 

IRCT, não lhes permite reduzirem os Direitos de Personalidade, pelo que se o fizessem 

seriam nulas.‖ 

Porém, caso o objetivo seja a proteção dos trabalhadores a instalação destes 

mecanismos é possível e até um dever do empregador (proteção dos seus trabalhadores). 

Neste sentido Fausto Leite
45

 ―como são os casos dos trabalhadores das minas, 

dos trabalhadores que lidam com materiais perigosos, ou seja dos postos de trabalho que 

apresentem especiais riscos para os trabalhadores, quer pela especial perigosidade em 

relação ao manuseamento de certas substâncias perigosas quer pela inacessibilidade ou 

especial solidão em que os trabalhadores exercem a sua atividade (v.g. minas, centrais 

nucleares, laboratórios onde sejam manuseados produtos químicos perigosos).‖ 

Mesmo no caso dos meios de vigilância servirem para proteger os trabalhadores 

e terceiros, estes devem ser informados da existência destes meios, tal como nos refere 

o artigo 20.º, n.º3 CT. 

No entanto, esta informação não tem que ser pessoal, podendo ser genérica, por 

exemplo afixação de dísticos informativos. 

Regina Redinha
46

 ―salienta que não se trata de uma comunicação pessoal, mas 

antes de um dever genérico de informação ou comunicação. O CT não define o modo 

como deverá ser prestada essa informação, pelo que entendemos que caberá à entidade 

patronal definir o meio pelo qual pretende prestá-la, podendo efetuá-la “nomeadamente, 
                                                           
44

 David Oliveira Festas, O Direito à Reserva da Vida Privada do trabalhador, ROA, ano 64, Novembro 

de 2004, Lisboa, pág. 426, nota 113 

45
 Fausto Leite, Trabalho, 3ª edição, Almedina, 2012, pág. 19 e ss 

46
 Redinha, Regina - Utilização de novas tecnologias no local de trabalho – algumas questões, in IV 

Congresso Nacional de Direito do Trabalho, Almedina, Coimbra, 2001, pág. 167 
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através de anúncios, missivas, tabuletas ou avisos afixados no local de trabalho, desde 

que o faça de modo adequado para que se torne possível o seu conhecimento por parte 

dos trabalhadores afetados.‖ 

Mesmo tendo esta obrigação de informar o trabalhador da existência de meios de 

videovigilância no local de trabalho, o empregador tem ainda, como já vimos 

anteriormente neste estudo, que pedir uma autorização prévia à CNPD. Esta medida faz 

todo o sentido no contexto atual até porque a proteção dos dados pessoais foi 

considerada no Tratado de Lisboa como um direito fundamental
47

. Este Tratado vem 

colocar o cidadão no centro do projeto europeu, salvaguardando a dignidade humana, 

igualdade e respeito pelos Direitos do Homem, tolerância e justiça. 

Atentemos agora com maior atenção nas características que deve ter a 

autorização concedida pela CNPD. 

Em primeiro lugar, deve ser concedida individualmente
48

 tendo em conta a 

empresa em causa, as suas características e a finalidade a que se destina. 

Em segundo lugar, deve ser aferida a necessidade, adequação, proporcionalidade 

e os objetivos que se pretende atingir. 

Coloca-se a questão de saber se este parecer deve ser dirigido à comissão de 

trabalhadores ou apenas aos trabalhadores individualmente. 

Segundo Júlio Gomes
49

, a informação deverá ser prestada à comissão de 

trabalhadores e aos trabalhadores ―a comunicação à comissão de trabalhadores não 

supre a necessidade de afixação do aviso no local de trabalho, necessidade que, aliás, 

não será satisfeita pela distribuição de um mero comunicado ou de uma circular, carta 
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 wwww.tratadodelisboa.org, artigo 16º TFUE 

48
 Deliberação da CNPD n.º 171/2005, www.cnpd.p/bin/decisoes/2005/htm/aut/aut171-05.htm, onde se 

defende que para a instalação de novas câmaras deverá ser solicitada uma nova autorização. 

49
 Júlio Gomes, Direito do Trabalho, Vol. I, 2007, Coimbra Editora, pág. 320 
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ou missiva. É que a afixação permanente do aviso relembra constantemente aos 

trabalhadores a vigilância a que se acham sujeitos.‖ 

Já para Guilherme Dray
50

, se a informação for dada à comissão de trabalhadores 

já não será necessária a sua comunicação individual aos trabalhadores. 

Os dados recolhidos pelos meios de vigilância eletrónica apenas devem ser 

conservados pelo tempo estritamente necessário ao fim a que se destinam. No caso do 

contrato de trabalho cessar por qualquer causa ou até haver transferência do trabalhador, 

os dados recolhidos devem ser destruídos. 

Cumpre agora analisar alguns casos de difícil resolução. Existem situações em 

que os sistemas de videovigilância estão devidamente instalados, estão cumpridos todos 

os trâmites legais, porém há um controlo do desempenho do trabalhador, ainda que de 

modo esporádico, acidental ou indireto
51

.  

A maioria da nossa doutrina não admite este controlo mesmo que acidental, 

referindo que tendo acontecido uma situação desta natureza, as imagens não podem ser 

usadas no foro laboral. 

Catarina Sarmento e Castro
52

 defende que as imagens recolhidas nunca poderão 

ser usadas pela entidade patronal para fins diversos dos autorizados, nomeadamente 

para o controlo da atividade do trabalhador, nem poderão ser usadas para o punir 

disciplinarmente. 

Esta teoria tem o acolhimento legal no artigo 20.º CT, pois esta disposição 

proíbe o controlo do desempenho dos trabalhadores por meios de videovigilância. 
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 Martinez, Pedro Romano; Luís Miguel Monteiro; Joana Vasconcelos; Pedro Madeira de Brito; 

Guilherme Dray e Luís Gonçalves da Silva - Código do Trabalho – anotado, 9ª edição, Almedina, 2012 
51

 No sentido da admissibilidade deste controlo acidental veja-se Cristina Taccone e G.B Esposito apud 

Júlio Gomes, op. cit., pág. 331. 

52
 Catarina Sarmento e Castro, A proteção dos dados pessoais dos trabalhadores, in Questões Laborais, 

ano IX - 2002, n.º 20, Coimbra Editora, pág.145 
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Júlio Gomes
53

 defende que podem ― (...) ser vigiados os locais da empresa, onde, 

em princípio, não existe qualquer posto de trabalho e onde os trabalhadores só se 

desloquem esporadicamente‖, admitindo ainda a videovigilância quando os 

trabalhadores forem ―filmados a cometer infração disciplinar não nas instalações da 

empresa, mas nas instalações de um cliente, onde estão a executar a prestação laboral‖. 

Também vários autores estrangeiros já se debruçaram sobre esta temática tendo 

chegado às seguintes conclusões. 

Giuseppe Suppiet
54

 defende que a utilização destes meios pode levar à existência 

de abusos, já que podem ser facilmente usados para fins diferentes dos legalmente 

admitidos o que coloca em causa a liberdade e dignidade do trabalhador. Para além 

disso, este procedimento pressupõe um acordo prévio com o representante sindical, ou 

na falta de acordo, com a comissão interna. Esta situação pode gerar uma 

inconstitucionalidade por existirem trabalhadores sindicalizados e outros que não o são, 

havendo assim uma situação de desigualdade. O autor em apreço defende uma revisão 

constitucional para contornar este problema. 

Giovanni Nicolini
55

 defende que ―o uso de impianti audiovisivi só é admitido 

após o trabalhador ter sido avisado da existência dos mesmos, e depois de obtido o 

acordo prévio com o representante sindical ou, na falta deste, com a comissão interna 

ou, na falta de acordo, mediante autorização do inspetor do trabalho - com recurso (a 

interpor no prazo de 30 dias) para o Ministro do Trabalho e das Politicas Sociais - sendo 

que tais impianti apenas poderão ser usados com a finalidade de proteger os 

trabalhadores ou por razões de exigência organizativa de produção.‖ 
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 Júlio Gomes, Direito do Trabalho, Vol. I, 2007, Coimbra Editora, pág. 329 

54
 Giuseppe Suppiet, na sua obra Il Potere Dirttivo Dell´Imprenditore E I Limiti Derivanti Dallo Statuto 

Dei Lavoratori, Mvlta Pavcis, Milano, 1972, pág. 15 e ss 
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Antonio Preteroti
56

 defende que o controlo pelos meios de videovigilância deve 

ser descontínuo e proporcional ao fim que se pretende.  

Guilherme Dray
57

 refere que a videovigilância não serve como meio de prova 

lícito pois o controlo efetuado à distância sem a autorização dos trabalhadores viola os 

seus direitos de personalidade, nomeadamente o respeito pela sua dignidade. 

Por seu lado, Antunes Curado
58

 refere que ―não sendo permitido ao empregador 

utilizar câmaras de vídeo nos locais de trabalho para vigiar o desempenho profissional 

do trabalhador, quaisquer registos ou gravações que o empregador obtenha sobre o 

desempenho profissional do trabalhador, através das câmaras instaladas, não constituem 

prova em procedimento disciplinar contra o trabalhador‖. 

Também a doutrina francesa debateu estas temáticas, não diferindo muito da 

opinião doutrinária maioritária portuguesa. 

Jaques Le Golf
59

 refere que a vida privada do trabalhador deve ser protegida 

para evitar a instrumentalização desta por parte do empregador. Para melhor definir vida 

privada, este autor dá-nos os seguintes exemplos: liberdade política, saúde, vida 

conjugal e parental, hobbies, entre outros. 

 Isabel Cornesse
60

 entende que a instalação de um sistema de videovigilância 

deverá sempre respeitar os princípios de proporcionalidade e de finalidade, havendo 

violação destes princípios será nula. 
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 Antonio Preteroti, Divieto Di Controllo A Distanzia E Telelavoro, pág. 1476 e ss., 
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 Guilherme Dray, Justa Causa e Esfera Privada, in Estudos do Instituto de Direito 

do Trabalho, Vol. II, Almedina, Coimbra, 2001, pág. 81 e ss 
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 Antunes Curado, Manual Prático de Direito do Trabalho, 4.ª Edição, Quid Iuris Sociedade Editora, 

Lisboa, 2007, pág. 106 
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451, 465 e 482 

60
 Isabel Cornesse,  Proporcionalité en Droit du Travail, Litec, Paris, 2001, ponto 150 e 283 
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O ordenamento jurídico francês tem seguido as orientações supra referidas, 

suportando a sua tese no artigo 9.º do Code Civile
61

. 

Existem, no entanto, vários autores e até alguma jurisprudência que defende a 

posição inversa, ou seja, que o trabalhador quando celebra o contrato de trabalho admite 

a restrição dos seus direitos de personalidade em prol do interesse económico da 

empresa. 

André Nascimento
62

 refere na sua obra que ― (...) a utilização, como prova, de 

imagens onde se vê um trabalhador a furtar medicamentos está de acordo com a 

finalidade para que o tratamento de dados pessoais foi autorizado. Tememos que esta 

jurisprudência torne os sistemas de videovigilância totalmente ineficazes quando os 

delitos são cometidos pelos próprios trabalhadores (...). Acresce ainda que a autorização 

concedida pela CNP cria no empregador uma legítima expectativa de utilizar as 

imagens captadas pelas câmaras, pelo que a sua ilicitude enquanto meio de prova é 

especialmente gravosa (...) lembramos que a instalação destes sistemas já está sujeita a 

um controlo rigoroso e exigente, pelo que os seus direitos de privacidade estão 

acautelados (...) o que se pretende não é um controlo à distância do desempenho 

profissional do trabalhador...mas sim detetar qualquer conduta que atente contra a 

segurança das pessoas e bens (...) ‖. 

Os tribunais alemães defenderam por várias vezes que a recolha de imagens no 

local de trabalho era lícita e podia ser utilizada para fins disciplinares, inclusivamente 

para o despedimento do trabalhador. Para este tribunal aquela era a única forma de 
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 Art. º 9. º 

Chacun a droit au respect de sa vie privée.  

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que 
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 André Nascimento, O impacto das novas tecnologias no Direito do Trabalho e a tutela dos direitos de 

personalidade do trabalhador, Pós-Graduação em Direito do Trabalho e Segurança Social, ministrado pela 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, no ano letivo 2005/2006.  
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evitar comportamentos fraudulentos pois de outra forma os trabalhadores sentir-se-iam 

seguros e poderiam fazer tudo o que entendessem, sabendo de antemão que não 

poderiam ser punidos. 

Também Júlio Gomes
63

, em algumas situações, entendeu ser possível a 

utilização das imagens captadas por sistemas de videovigilância. Por exemplo, 

―considerou lícita a utilização de imagens captadas por sistemas ocultos de 

videovigilância, as quais conduziram ao despedimento de uma trabalhadora doméstica 

que, durante o horário de trabalho, furtava roupas de bebé e de um funcionário das 

finanças ―apanhado‖, num casino, a furtar dinheiro.‖ 

Johannes Rockl/Christian Fahl
64

 defendem, na sua obra, uma posição bastante 

idêntica à de Júlio Gomes. 

Marie-Theres Tinnefeld / Hans-Peter Viethen
65

 defendem que ―o trabalhador não 

podia estar sujeito a tamanha pressão, a qual influenciava o seu desempenho 

profissional, bem como a sua atuação como pessoa. (...) só se justificava o recurso a tais 

meios em situações extremas (v.g. após o empregador ter tido prejuízos significativos) e 

quando não existissem meios, menos agressivos, capazes de proteger os interesses do 

empregador. O mesmo se passaria com a utilização de meios ocultos, os quais só 

deveriam ser admitidos quando as câmaras visíveis não lograssem alcançar os objetivos 

pretendidos.‖  

Júlio Gomes
66

 entende que estes sistemas ocultos de videovigilância não 

poderiam ser utilizados, até porque, é necessária autorização da CNPD e comunicação 
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aos trabalhadores, porém admite que ―talvez possam ser vigiados deste modo locais da 

empresa onde em princípio não existe qualquer posto de trabalho e aonde os 

trabalhadores só se deslocam esporadicamente.‖ 

No ordenamento jurídico espanhol, mais concretamente no artigo 20.º do 

Estatuto de los Trabajadores
67

, admite-se que o empregador tome todas as medidas de 

controlo que ache necessárias para assegurar que o trabalhador cumpra todas as 

obrigações a que está adstrito, desde que seja assegurada a dignidade humana. 

José Manuel Del Vale Villar e Pedro Rabanal Carbajo
68

 entendem que ―o poder 

de direção do empregador tem origem contratual e encontra-se previsto no artigo 20.º, 

n.º1 do citado Estatuto. Trata-se, no seu entender, de um poder de dar ordens verbais ou 

escritas, sempre dentro dos limites da boa-fé. O poder de controlo, por seu lado, 

encontra-se previsto no artigo 20.º, n.º3 do citado Estatuto e serve para controlar o 

cumprimento, pelo trabalhador, das suas obrigações e deveres laborais, assumidos no 

contrato. Este controlo, porém, deverá respeitar a dignidade do controlado, o que 

significa que o empregador não pode imiscuir-se na vida privada daquele ou na sua 

intimidade (pode gastar o tempo necessário no WC, vestir-se sem ser vigiado).‖ 

 António Martin Valverde e outros e Manuel Alarcon Caracuele e outros
69

 

referem, nas suas obras, nomeadamente a proibição de uso de sistemas de 
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 Artículo 20.  

Dirección y control de la actividad laboral. 

3. El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para 

verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su 

adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidade 

real de los trabajadores disminuidos, en su caso. 
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 José Manuel Del Vale Villar e Pedro Rabanal Carbajo , Derecho del Trabajo,Auditores – Censores, 

Jurados de Cuentas de España – Escola de Auditoria, Madrid, 2000, pág. 102 
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videovigilância nas casas de banho, nos vestuários, nas salas de descanso e no 

“comedor” – STSJ 21.4.1995, 1.05.1995 e 17.01.1994.  

No mesmo sentido, Carlos Alfonso Mellade e outros
70

defendem a licitude da 

colocação de câmaras de vídeo para vigiar e controlar o trabalho, sempre que sejam 

colocadas no local de trabalho e que tal se justifique por razões de controlo e segurança 

da atividade – STSJ Galicia, 21.4.1995; STSJ Andalucia 17.1.1994; STSJ Madrid 

12.11.1992. Ao invés já não será tolerada a colocação de câmaras nos locais de 

descanso, nos vestuários, nas casas de banho, locais onde o trabalhador tem direito à sua 

intimidade – STCO 98/2000 de 10 Abril. 

Juan Antonio Sagardoy Bengoechea e outros
71

 defendem que ―o empregador 

pode vigiar, verificar e controlar o cumprimento, pelo trabalhador, dos deveres e 

obrigações contratualmente assumidas, desde que respeite a intimidade do trabalhador, 

no seguimento do estatuído no n.º 3 do art.º 20 do mencionado Estatuto. Para estes 

autores existe uma esfera de intangibilidade do trabalhador, que contém um leque de 

direitos invioláveis, e na qual o empregador não pode penetrar. A violação desta 

―esfera‖ por parte da entidade patronal implica a nulidade radical dos atos por si 

praticados.‖ 

Montesinos e outros
72

 entendem que os direitos dos trabalhadores constantes do 

artigo 4.º, n.º 2 do Estatuto de los Trabajadores
73

 devem ser sempre respeitados pelo 

empregador. 
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 Alfonso Mellade e outros, Relaciones Laborales, Doctrina, Jurisprudencia, Formularios, Legislación, 

Esquemas E Diccionário, Tirant la Blanch Laboral, Valencia 2006, pág. 499 
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Assim como o preceituado nos artigos 18.º
74

 e 50.º, n.º 1
75

 do referido estatuto. 

                                                                                                                                                                          
a) A la ocupación efectiva. 

Ap. 2 b) modificado por art. 2.1 de Ley 3/2012, de 6 de julio 

b) A la promoción y formación profesional en el trabajo, incluida la dirigida a su adaptación a las 

modificaciones operadas en el puesto de trabajo, así como al desarrollo de planes y acciones formativas 

tendentes a favorecer su mayor empleabilidad. 

c) A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de 

sexo, estado civil, edad dentro de los limites marcados por esta Ley, origen racial o étnico, condición 

social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así 

como por razón de lengua, dentro del Estado español. Tampoco podrán ser discriminados por razón de 

discapacidad, siempre que se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo 

de que se trate. 

d) A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene. 

e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, compreendida la protección frente 

al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 

sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. 

f) A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida. 

g) Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo. 

h) A cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo 

74
 Artículo 18. Inviolabilidad de la persona del trabajador 

Sólo podrán realizarse registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares, 

cuando sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de 

la empresa, dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo. En su realización se respetará al máximo la 

dignidad e intimidad del trabajador y se contará con la asistencia de un representante legal de los 

trabajadores o, en su ausencia del centro de trabajo, de otro trabajador de la empresa, siempre que ello 

fuera posible. 

75
 Artículo 50.  

Extinción por voluntad del trabajador. 

1. Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato. 

Ap. 1 a) modificado por art. 12.2 de Ley 3/2012, de 6 de julio 

a) Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin respetar lo previsto 

en el artículo 41 de esta Ley y que redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador. 

b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado. 

c) Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos 

de fuerza mayor, así como la negativa del mismo a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones 
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Apresentamos de seguida várias decisões jurisprudenciais dos tribunais 

espanhóis que se debruçaram sobre esta temática: 

 - STSJ, Andalucia/Sevilha, 14 de agosto de 1994 (que defendeu que era válida, como 

meio de prova, a utilização em juízo de um vídeo que atestava que um determinado 

trabalhador não havia cumpriu com as suas obrigações); 

- STSJ, Andalucia/Malaga, 9 de janeiro de 2003 (que defendeu que, perante a existência 

de indícios de subtração de dinheiro, era lícita a utilização de sistemas de 

videovigilância numa determinada sala de bingo); 

- STSJ Comunidad Valenciana 14 de janeiro de 2004 (admitiu a instalação de câmaras 

de vídeo por ser uma medida idónea para exercício do controlo empresarial);  

- STCT 13.5.83 e o STSJ Cantabria 14 de dezembro de 1995 (vieram defender que era 

lícito o uso de gravações para proteger o património da empresa, desde que estas 

respeitassem a intimidade e dignidade dos trabalhadores). 

  Em suma, podemos concluir que, segundo a jurisprudência espanhola, o 

empregador pode instalar sistemas de videovigilância, porém isso nunca poderá violar o 

respeito pela intimidade da vida privada dos trabalhadores. 

  Entre nós, André Nascimento
76

 refere que ― (...) seria absurdo negar a utilização 

de meios de prova licitamente instalados quando a conduta ilícita registada por estes 

fosse de um trabalhador e não, por exemplo, de um cliente‖.  

                                                                                                                                                                          
de trabajo en los supuestos previstos en los artículos 40 y 41 de la presente Ley, cuando una sentencia 

judicial haya declarado los mismos injustificados. 

76
 André Nascimento, O impacto das novas tecnologias no Direito do Trabalho e a tutela dos direitos de 

personalidade do trabalhador, Pós-Graduação em Direito do Trabalho e Segurança Social, ministrado pela 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, no ano letivo 2005/2006, pág. 239 
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O autor em causa dá um exemplo bastante ilustrativo da sua perspetiva, dizendo 

que se o empregador com recurso às câmaras se aperceber de um furto cometido por um 

dos seus trabalhadores, deverá poder usar as imagens como prova do crime. 

Por seu turno, David Oliveira Festas
77

 entende que seria ― (...) estranho que a 

videovigilância não pudesse ser usada contra aqueles que, pelas funções que 

desempenham, mais poderão atentar contra as finalidades que a instalação visa 

defender.‖ 

Sá de Mello
78

 entende assim que, quando as câmaras captem qualquer imagem 

que se afaste da finalidade da sua implementação e sendo uma ― (...) conduta 

disciplinarmente punível de um trabalhador (...) ‖, estes deverão ser usados e admitidos, 

como meio de prova ― (...) em procedimento disciplinar e eventual ação judicial, por 

exemplo quando detete um furto praticado por um trabalhador no estabelecimento da 

empresa.‖ 

De acordo com os vários autores elencados, é possível o empregador 

fundamentar o despedimento do trabalhador com base em imagens captadas por 

sistemas de videovigilância instalados de forma lícita, até porque entendem que o 

respeito pela vida privada não pode prevalecer sobre o cometimento de crimes. 

A jurisprudência portuguesa já se pronunciou sobre a utilização das imagens 

captadas pelas câmaras de videovigilância em sede judicial e disciplinar. Cumpre agora 

analisar algumas decisões dos nossos tribunais. 

Segundo o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 9 de novembro de 

1994
79

, ―são válidas e a sua utilização em julgamento não viola o disposto nos artigos 

179.º e 180.º, gravações vídeo feitas por dona de Casino, na sua propriedade em que 
                                                           
77

 David Festas, O Direito à Reserva da Vida Privada do trabalhador, ROA, ano 64, Novembro de 2004, 

Lisboa, pág. 427 

78
 Sá e Mello, Elementos de Direito do Trabalho para Empresas, Almedina, 2006, pág. 85 

79
 Neste sentido Ac. Relação do Porto, de 20 de Setembro de 1999, Publicado in Coletânea de 

Jurisprudência, XXIV, 1999, Tomo IV, pág. 258 
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explora a indústria de jogo de fortuna ou de azar, com a finalidade de deteção de 

eventuais anomalias de acesso a máquinas de jogo ou fichas de jogo. 

Nestes casos, como meios de prova contra a atuação de seus trabalhadores, não se pode 

falar em intromissão ou devassamento da vida privada de outrem.‖ 

A posição acima referida não é, contudo, maioritária. Os acórdãos mais recentes 

quer das Relações, quer do Supremo Tribunal de Justiça decidem em sentido contrário. 

Em 3 de maio de 2006, o Tribunal da Relação de Lisboa
80

 considera que ―A 

videovigilância não só não pode ser utilizada como forma de controlar o exercício da 

atividade profissional do trabalhador, como não pode, por maioria de razão, ser 

utilizado como meio de prova em sede de procedimento disciplinar pois, nestas 

circunstâncias, a divulgação da cassete constitui uma abusiva intromissão na vida 

privada e a violação do direito à imagem do trabalhador (...) criminalmente punível‖. 

Também o Acórdão do STJ de 8 de fevereiro de 2006
81

 decidiu que ―A 

instalação de sistemas de videovigilância 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. 

 O empregador pode utilizar meios de vigilância à distância sempre que tenha por 

finalidade a proteção 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.  

Por outro lado, essa utilização deverá traduzir-se numa forma de vigilância genérica, 

destinada a detetar factos, situações ou acontecimentos incidentais, e não numa 

vigilância diretamente dirigida aos postos de trabalho ou ao campo de ação dos 

trabalhadores. 

                                                           
80

 www.dgsi.pt, processo n.º 83/2006-3, relator Carlos sousa 

81
 www.dgsi.pt, processo nº 05S3139, relator Fernandes Cadilha 

http://www.dgsi.pt/
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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 atividade farmacêutica. 

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 direcionadas para os trabalhadores, de tal modo que a atividade laboral se 

encontre sujeita a uma contínua e permanente observação.‖ 

Por sua vez, o STJ pronunciou-se no Acórdão de 25 de maio de 2010
82

 no 

seguinte sentido ―De acordo com o disposto no art.º 20.º, do Código do Trabalho, a 

utilização de meios de vigilância será sempre ilícita (ainda que com aviso prévio da sua 

instalação feito ao trabalhador), desde que tenha a finalidade de controlar o desempenho 

profissional do ou dos trabalhadores, só sendo, pois, lícita a sua utilização quando a tal 

finalidade se não destine e, outrossim, se destine à proteção e segurança de pessoas e 

bens ou quando as exigências inerentes à natureza da atividade o justifiquem, caso em 

que se torna imprescindível o cumprimento pela empregadora do dever de informar o 

trabalhador. 

Resultando, tão-somente, provado que, no local de trabalho dos Autores, existiam meios 

de vigilância, mas não resultando provado factos de onde fosse possível extrair a 

admissibilidade da sua instalação – cuja alegação e prova incumbiam à Ré – não 

poderão ser valorados, em termos probatórios, os registos emergentes de tais meios de 

vigilância.‖ 
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 www.dgsi.pt - Acórdão STJ 25 de maio de 2010, processo 467/06.3TTCBR.C1.S1, relator Sousa 

Grandão 

http://www.dgsi.pt/
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Capítulo III - Tratamento de dados pessoais 

 A preocupação com o tratamento de dados pessoais surgiu na década de 70 do 

século XX.  

 Diz-nos Inês de Jesus
83

 que ―A primeira lei de proteção de dados pessoais foi 

aprovada, precisamente, em 1970, no Land alemão do Hesse. Três anos depois, em 

1973, a Suécia aprovou a então primeira lei nacional nesta matéria. Neste mesmo ano, 

foram publicados os Fair Information Practice Principles, desenvolvidos pelo 

Department of Health, Education and Welfare dos Estados Unidos da América. Em 

1976, o direito à proteção dos dados pessoais foi consagrado na Constituição da 

República Portuguesa, a qual foi a primeira Constituição do mundo a proteger 

expressamente os dados pessoais.‖ 

A presente temática tem como principais instrumentos jurídicos, internacionais e 

nacionais, respetivamente, os seguintes: 

Internacionais: 

 - Diretiva 95/46/CE, de 24 de outubro, relativa à proteção de pessoas singulares no que 

diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados – concilia 

direito sobre informação com direito à circulação de informação 

 - Diretiva 2002/58/CE, relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da 

privacidade no setor das comunicações eletrónicas. 

 - Diretiva 2000/31/CE, de 12 de julho, Diretiva do comércio eletrónico (para SPAM) 

 

Nacionais: 

 - Artigo 35.º CRP 
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 Inês de Jesus, O Novo Regime Jurídico de Proteção de Dados Pessoais na Europa, 2012 
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 - Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, Lei da proteção de dados 

 - Lei n.º 41/2004, de 18 de Agosto, transpõe a Diretiva 2002/58/CE 

 - Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de Janeiro, Lei do comércio eletrónico 

 - Código do Trabalho 

 - Regulamento do Código do Trabalho 

A Lei n.º 67/98, de 26 de outubro no seu artigo 3.º, a), define dados pessoais 

como ―qualquer informação, de qualquer natureza e independentemente do respetivo 

suporte, incluindo som e imagem, relativa a uma pessoa singular identificada ou 

identificável («titular dos dados»); é considerada identificável a pessoa que possa ser 

identificada direta ou indiretamente, designadamente por referência a um número de 

identificação ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade física, 

fisiológica, psíquica, económica, cultural ou social‖. 

Esta lei estabelece três regimes diferenciados, consoante a categoria em que os 

dados de inserem: 

- tratamento das demais categorias não referidas nos artigos 7.º e 8.º - artigo 6.º; 

- tratamento de dados sensíveis – artigo 7.º; 

 - tratamento suspeitas de atividades ilícitas, infrações penais e contraordenações – 

artigo 8.º. 

Comecemos por analisar as condições de legitimidade gerais para o tratamento 

de dados previstas no artigo 6.º
84

 da referida lei. 

                                                           
84

 Artigo 6.º 

Condições de legitimidade do tratamento de dados 

O tratamento de dados pessoais só pode ser efetuado se o seu titular tiver dado de forma inequívoca o seu 

consentimento ou se o tratamento for necessário para: 
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Em primeiro lugar, o titular deve dar o seu consentimento de forma inequívoca 

para que o tratamento de dados pessoais seja legítimo ou então este deve ser necessário 

à execução do contrato (contrato de seguro ou contrato financeiro). 

Em segundo lugar, sempre que a lei o exija os responsáveis das entidades em 

causa devem processar os dados (as instituições bancárias têm que comunicar ao Banco 

de Portugal informação para a centralização de riscos de crédito, entre outras situações). 

Em terceiro lugar, o titular, caso seja incapaz física ou legalmente, deve ver 

protegidos os seus interesses vitais. 

Em quarto lugar, há lugar ao tratamento de dados pessoais sempre que seja 

necessário à execução de uma missão de interesse público ou no exercício de autoridade 

pública. 

Em último lugar, quando estamos perante um conflito de interesses entre o 

responsável pela recolha de dados e o titular dos mesmos, o primeiro deve ceder perante 

os direitos, liberdades e garantias do último. 

Atentemos agora, no artigo 7.º
85

 que define no seu número 1 dados sensíveis. 

                                                                                                                                                                          
a) Execução de contrato ou contratos em que o titular dos dados seja parte ou de diligências prévias à 

formação do contrato ou declaração da vontade negocial efetuadas a seu pedido; 

b) Cumprimento de obrigação legal a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito; 

c) Proteção de interesses vitais do titular dos dados, se este estiver física ou legalmente incapaz de dar o 

seu consentimento; 

d) Execução de uma missão de interesse público ou no exercício de autoridade pública em que esteja 

investido o responsável pelo tratamento ou um terceiro a quem os dados sejam comunicados; 

e) Prossecução de interesses legítimos do responsável pelo tratamento ou de terceiro a quem os dados 

sejam comunicados, desde que não devam prevalecer os interesses ou os direitos, liberdades e garantias 

do titular dos dados. 

 

85
 Artigo 7.º 

Tratamento de dados sensíveis 
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Todos os conceitos referidos no número 1 do artigo 7.º são passíveis de várias 

interpretações, porém o conceito de privacidade/vida privada é aquele que tem gerado 

maior debate doutrinário. Remetemos para o início do presente trabalho uma análise 

mais detalhada deste conceito, uma vez já ter sido tratado. 

Atentemos, por fim, ao tratamento de suspeitas de atividades ilícitas, infrações 

penais e contraordenações, previsto no artigo 8.º
86

. 

Segundo Amadeu Guerra
87

, ―o registo centralizado (…) só poderá ser mantido 

por serviços públicos com competência para o efeito e em conformidade com a lei de 

organização e funcionamento. (…) O registo não centralizado das decisões relativas a 

suspeitas de atividades ilícitas, infrações penais ou contraordenações pode ser 

                                                                                                                                                                          
1 - É proibido o tratamento de dados pessoais referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação 

partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem racial ou étnica, bem como o tratamento de 

dados relativos à saúde e à vida sexual, incluindo os dados genéticos. 

86
 Artigo 8.º 

Suspeitas de atividades ilícitas, infrações penais e contraordenações 

1 - A criação e manutenção de registos centrais relativos a pessoas suspeitas de atividades ilícitas, 

infrações penais, contraordenações e decisões que apliquem penas, medidas de segurança, coimas e 

sanções acessórias só pode ser mantida por serviços públicos com competência específica prevista na 

respetiva lei de organização e funcionamento, observando normas procedimentais e de proteção de dados 

previstas em diploma legal, com prévio parecer da CNPD. 

2 - O tratamento de dados pessoais relativos a suspeitas de atividades ilícitas, infrações penais, 

contraordenações e decisões que apliquem penas, medidas de segurança, coimas e sanções acessórias 

pode ser autorizado pela CNPD, observadas as normas de proteção de dados e de segurança da 

informação, quando tal tratamento for necessário à execução de finalidades legítimas do seu responsável, 

desde que não prevaleçam os direitos, liberdades e garantias do titular dos dados. 

3 - O tratamento de dados pessoais para fins de investigação policial deve limitar-se ao necessário para a 

prevenção de um perigo concreto ou repressão de uma infração determinada, para o exercício de 

competências previstas no respetivo estatuto orgânico ou noutra disposição legal e ainda nos termos de 

acordo ou convenção internacional de que Portugal seja parte. 

87
 Amadeu Guerra, Direito da Informação II - A Lei de Proteção de Dados Pessoais, texto apresentado no 

Curso de Pós-Graduação sobre Direito e Sociedade da Informação, pág. 145 e ss  
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autorizado pela CNPD quando, observadas as normas de proteção de dados e de 

segurança de informação, esse tratamento for necessário à execução de finalidades 

legítimas do seu responsável, desde que não prevaleçam os direitos, liberdades e 

garantias dos titulares dos dados.‖ 
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Capítulo IV - Dados biométricos 

O controlo das entradas e saídas dos trabalhadores é, sem dúvida, a forma 

tradicional de controlar os trabalhadores. O empregador não podendo estar todo o tempo 

a verificar a presença do trabalhador no local de trabalho utiliza diversos mecanismos 

para se certificar que o trabalhador esteve presente no local de trabalho e no tempo 

adequado. 

Porém, mecanismos como cartão de ponto, cartões magnéticos com ou sem PIN 

associado, códigos ou palavras passe são pouco fiáveis e facilmente adulterados. 

Qualquer colega pode ―picar‖ o ponto por outro ou introduzir a palavra passe, o que 

leva a que cada vez mais os empregadores desistam destes mecanismos antiquados e 

utilizem algo mais viável. Todavia, estas novas formas podem gerar conflitos, dada a 

excessiva intromissão na vida privada. 

Os empregadores têm controlado os seus trabalhadores através dos seus dados 

biométricos, tais como as impressões digitais, a geometria da face ou da mão, o padrão 

da íris ou da retina e o próprio ADN. Dado o recurso a elementos específicos da 

identidade física de um trabalhador em particular, estão naturalmente sujeitos à 

aplicação da Lei n.º 67/98. A CNPD
88

, em 26 de fevereiro de 2004, referiu que ―O 

recurso a sistemas biométricos tem vindo, recentemente, a apresentar-se como um meio 

tecnológico que visa substituir ou reforçar a segurança dos meios tradicionais de 

controlo de entradas e saídas, sendo ainda de extrema utilidade quando se pretende – 

por razões de segurança ou de segredo – restringir, nomeadamente, o acesso a locais 

cuja entrada é privilégio de alguns. 

Os sistemas biométricos têm outras vantagens em relação aos sistemas 

tradicionais, na medida em que a informação necessária para permitir o acesso não é 

«perdível» ou suscetível de apropriação ilícita. Por outro lado, a pessoa não necessita de 

recordar números, códigos ou qualquer outra chave de identificação.‖  

                                                           
88

 http://www.cnpd.pt/bin/orientacoes/principiosbiometricos.htm  

http://www.cnpd.pt/bin/orientacoes/principiosbiometricos.htm
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Segundo Menezes Leitão
89

, os dados biométricos têm acolhimento na definição 

de dados sensíveis, previstos no artigo 7.º da Lei n.º 67/98
90

. 

                                                           
89

 Menezes Leitão, A Proteção dos Dados Pessoais no Contrato de Trabalho, in A Reforma do Código do 

Trabalho, Coimbra Editora, 2004, pág. 136 

90
 Artigo 7.º 

Tratamento de dados sensíveis 

1 - É proibido o tratamento de dados pessoais referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação 

partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem racial ou étnica, bem como o tratamento de 

dados relativos à saúde e à vida sexual, incluindo os dados genéticos. 

2 - Mediante disposição legal ou autorização da CNPD, pode ser permitido o tratamento dos dados 

referidos no número anterior quando por motivos de interesse público importante esse tratamento for 

indispensável ao exercício das atribuições legais ou estatutárias do seu responsável, ou quando o titular 

dos dados tiver dado o seu consentimento expresso para esse tratamento, em ambos os casos com 

garantias de não discriminação e com as medidas de segurança previstas no artigo 15.º. 

3 - O tratamento dos dados referidos no n.º 1 é ainda permitido quando se verificar uma das seguintes 

condições: 

a) Ser necessário para proteger interesses vitais do titular dos dados ou de uma outra pessoa e o titular dos 

dados estiver física ou legalmente incapaz de dar o seu consentimento; 

b) Ser efetuado, com o consentimento do titular, por fundação, associação ou organismo sem fins 

lucrativos de carácter político, filosófico, religioso ou sindical, no âmbito das suas actividades legítimas, 

sob condição de o tratamento respeitar apenas aos membros desse organismo ou às pessoas que com ele 

mantenham contactos periódicos ligados às suas finalidades, e de os dados não serem comunicados a 

terceiros sem consentimento dos seus titulares; 

c) Dizer respeito a dados manifestamente tornados públicos pelo seu titular, desde que se possa 

legitimamente deduzir das suas declarações o consentimento para o tratamento dos mesmos; 

d) Ser necessário à declaração, exercício ou defesa de um direito em processo judicial e for efectuado 

exclusivamente com essa finalidade. 

4 - O tratamento dos dados referentes à saúde e à vida sexual, incluindo os dados genéticos, é permitido 

quando for necessário para efeitos de medicina preventiva, de diagnóstico médico, de prestação de 

cuidados ou tratamentos médicos ou de gestão de serviços de saúde, desde que o tratamento desses dados 

seja efetuado por um profissional de saúde obrigado a sigilo ou por outra pessoa sujeita igualmente a 

segredo profissional, seja notificado à CNPD, nos termos do artigo 27.º, e sejam garantidas medidas 

adequadas de segurança da informação 
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Em sentido contrário, André Pestana Nascimento não considera que os dados 

biométricos sejam dados sensíveis de acordo com o disposto no artigo 7.º e como tal 

não carecem de autorização prévia pela CNPD. Esta posição é refutada, pelo artigo 27.º 

da Lei n.º 35/2004
91

. 

A utilização deste meio de vigilância levanta a questão de saber se este meio é 

ou não violador dos direitos de personalidade do trabalhador e se é proporcional 

relativamente aos objetivos que se pretende atingir. 

Para uma análise mais cuidada e criteriosa deste meio de vigilância devemos 

tomar em consideração duas fases: a de recolha e a de tratamento de dados. 

Comecemos então por analisar a fase de recolha de dados e de seguida 

responderemos à questão supra mencionada. 

A CNPD refere que ―A introdução do sistema no âmbito da relação de trabalho 

deverá procurar obter a adesão dos trabalhadores e não ser imposto, na medida em que a 

sua eficácia depende, também, em grande medida, de fatores psicológicos que são 

determinantes para a aprendizagem na utilização do sistema e na cooperação dos 

utilizadores, quer no momento da captura quer na fase de comparação.‖ 

Para que a recolha de dados biométricos seja possível, é necessário que os 

trabalhadores deem o seu consentimento e cooperem com o empregador. Esta ideia é 

                                                           
91

 Artigo 27.º 

Dados biométricos 

1 - O empregador só pode tratar dados biométricos do trabalhador após notificação à Comissão Nacional 

de Proteção de Dados. 

2 - O tratamento de dados biométricos só é permitido se os dados a utilizar forem necessários, adequados 

e proporcionais aos objetivos a atingir. 

3 - Os dados biométricos são conservados durante o período necessário para a prossecução das finalidades 

do tratamento a que se destinam, devendo ser destruídos no momento da transferência do trabalhador para 

outro local de trabalho ou da cessação do contrato de trabalho. 

4 - A notificação a que se refere o n.º 1 deve ser acompanhada de parecer da comissão de trabalhadores 

ou, 10 dias após a consulta, comprovativo do pedido de parecer. 
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por demais evidente uma vez que ―As características biométricas não deixam de 

representar uma parte da individualidade das pessoas, estando ligadas intrinsecamente à 

própria pessoa.‖ 

Podemos, facilmente, concluir que a fase de recolha de dados biométricos não 

viola de forma alguma qualquer direito de personalidade do trabalhador, pois é dado o 

consentimento do mesmo e não é atentatória da sua vida privada. Porém, esta fase 

parece nunca ter sido problemática pois como afirma a CNPD ―Não é o dado biométrico 

em si mesmo que pode afetar o direito à privacidade da pessoa, mas a finalidade com 

que é utilizado e os riscos que apresenta para a própria pessoa‖. 

Passamos agora à análise da segunda fase referente ao tratamento dos dados 

biométricos. 

O grande problema que se coloca diz respeito ao acesso por parte do empregador 

das representações digitais das características do trabalhador e a possível construção de 

uma base de dados com tal informação. 

As empresas comercializadoras deste tipo de sistema garantem a privacidade dos 

trabalhadores pois não é possível a reversão das representações digitais. Nestes termos, 

não é possível ao empregador descodificar e reproduzir a característica biométrica. 

Questiona-se, no entanto, quem tem a possibilidade de descodificar o dado 

biométrico? 

Parece que, a entidade que pode descodificar é o fabricante do sistema, pois é 

este que tem as chaves, sendo estas inacessíveis aos responsáveis pelo tratamento de 

dados. 

Como pode, desta forma, o empregador saber se o dado corresponde a um 

trabalhador e não a outro? 
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O responsável pelo tratamento de dados dispõe de uma lista estruturada e 

numerada com as características em causa, o que permite diferenciar um trabalhador de 

outro. 

Cumpre agora analisar se a utilização de dados biométricos viola ou não a vida 

privada dos trabalhadores, constituindo assim uma ameaça para o trabalhador. 

Segundo a CNPD ―O tratamento de dados biométricos, porque estamos perante 

dados pessoais, deve respeitar todas as condições estabelecidas na Lei n.º 67/98, 

nomeadamente:  

a)   O tratamento deve ser feito com respeito pela reserva da vida privada (artigo 

2.º) e para finalidades determinadas, explícitas e legítimas (art.º 5.º n.º 1 al. b); 

b)   Os dados devem ser adequados, pertinentes e não excessivos em relação à 

finalidade e proporcionados aos objetivos que se pretendem atingir (art.º 5.º n.º 

1 al. c); 

c)   O responsável só pode proceder ao tratamento se, de acordo com a natureza 

dos dados (artigo 6.º e 7.º), estiverem preenchidas as «condições de 

legitimidade»; 

d)   O responsável deve fazer a notificação destes tratamentos à CNPD (art.º 27.º 

n.º 1); 

e)   O responsável deve assegurar o direito de informação em relação à existência 

de tratamento, dados pessoais tratados, finalidades e entidades a quem os 

dados podem ser transmitidos (artigo 10.º); 

f)    O responsável não pode utilizar os dados biométricos para finalidade diversa 

da determinante da recolha (artigo 5.º n.º 1 alínea b) da Lei n.º 67/98); 

g)   Aos titulares dos dados deve ser assegurado o direito de acesso, retificação ou 

oposição, nos termos dos artigos 11.º e 12.º alínea a). 
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No requerimento de notificação devem ser indicadas, com detalhe, as características do 

sistema biométrico, as condições de tratamento e outras condições que permitam à 

CNPD apreciar o pedido em termos de necessidade e de proporcionalidade. Deverão ser 

indicados, nomeadamente: 

a)   A capacidade do sistema e o número de trabalhadores abrangidos; 

b)   Forma como é armazenada ou gravada a característica biométrica; 

c)   Taxas de falsas rejeições ou de falsas aceitações do sistema; 

d)   Formas como foi ou vai ser assegurado o direito de informação aos 

trabalhadores; 

e)   Especificação do tipo de relacionamento com outros tratamentos (v.g. gestão 

de pessoal ou de remunerações); 

f)    Junção de declaração do fabricante comprovativa de que as chaves dos 

algoritmos não são cedidas e de que os sistemas não permitem a reversão.‖ 

Cumpridos todos os requisitos supra referidos, sempre que a CNPD considerar 

justificado o recurso à utilização do sistema de dados biométricos, os trabalhadores 

devem cooperar tanto na fase da recolha como numa fase posterior, uma vez que a 

ordem dada pelo empregador é legítima. 

Neste sentido temos a decisão do Acórdão da Relação de Lisboa, de 1 de 

outubro de 1997, que defendeu que picar o ponto se insere no poder diretivo da entidade 

patronal, apresentando-se como uma ordem legítima. 

O trabalhador pode opor-se à ordem dada pelo empregador nos termos do artigo 12.º, 

alínea a) sempre que prove que tem razões ponderosas e legítimas que prevaleçam sobre 

os interesses do empregador. 
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Sempre que o trabalhador for transferido para outro local de trabalho ou for 

despedido, em obediência ao princípio da limitação do período de conservação dos 

dados, estes devem ser eliminados, uma vez que já não há nenhum motivo para o 

empregador os conservar. 

Segundo o Acórdão n.º 241/2002, do Tribunal Constitucional
92

, é 

inconstitucional o artigo 51.º n.º 3 alínea b) do CPC, quando interpretado ―no sentido de 

que, em processo laboral, podem ser pedidas, por despacho judicial, aos operadores de 

telecomunicações informações relativas aos dados de tráfego e à faturação detalhada de 

linha telefónica instalada na morada de uma parte, sem que enferme de nulidade a prova 

obtida com utilização dos documentos que veiculam aquelas informações, por infração 

ao disposto no artigo 26.º n.º 1 e 34.º n.ºs 1 e 4 da Constituição‖. 
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Capítulo V - Utilização do correio eletrónico no local de trabalho 

O Código do Trabalho português consagra no seu artigo 22.º
93

 a proteção da 

confidencialidade de mensagens e de acesso à informação. 

Porém, mesmo antes do Código do Trabalho estar em vigor este problema já se 

colocava e era resolvido de acordo com os preceitos presentes no Código Civil e no 

Código Penal. 

Segundo Catarina Sarmento e Castro
94

, ―o dever de informação prévia deveria 

constar dos regulamentos internos da empresa, os quais deveriam enunciar as condições 

de monitorização.‖ Tendo esta informação prévia o trabalhador saberia que caso se 

verificasse um abuso tornar-se-ia legítimo um controlo das mensagens de caráter 

pessoal por parte do empregador. 

Nem todos os autores concordam com esta posição, havendo quem defenda que 

mesmo tendo existido violação por parte do trabalhador, o empregador apenas poderia 

obter uma listagem de tráfego de emails ou uma descrição da frequência de utilização e 

tempo de permanência, nos casos de uso do correio eletrónico ou da internet, 

respetivamente. 

Segundo o Tribunal da Relação de Lisboa
95

 o despedimento de um Diretor de 

Recursos Humanos, após processo disciplinar, por utilizar o computador que lhe fora 
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Artigo 22.º 

 Confidencialidade de mensagens e de acesso a informação 

1 – O trabalhador goza do direito de reserva e confidencialidade relativamente ao conteúdo das 

mensagens de natureza pessoal e acesso a informação de carácter não profissional que envie, receba ou 

consulte, nomeadamente através do correio eletrónico. 

2 – O disposto no número anterior não prejudica o poder de o empregador estabelecer regras de utilização 

dos meios de comunicação na empresa, nomeadamente do correio eletrónico. 
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 Catarina Sarmento e Castro, A proteção dos dados pessoais dos trabalhadores, in Questões Laborais, 

ano IX - 2002, n.º 20, Coimbra Editora, pág. 141-142. 
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 Recurso n.º 9956/02, disponível em www.dgsi.pt. 
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atribuído para visitar sites de conteúdo pornográfico, em violação manifesta do 

regulamento interno da empresa. Ficou provado que a matéria disciplinar foi obtida por 

um trabalhador que acedeu ao conteúdo das páginas de Internet consultadas pelo Diretor 

de Recursos Humanos. Em sede cautelar, o Tribunal decidiu não decretar a suspensão 

do despedimento, não obstante a questão do direito à reserva da intimidade da vida 

privada não ter sido suscitada. 

Este é um dos direitos de personalidade dos trabalhadores que maiores 

problemas têm levantado no nosso ordenamento jurídico. 

Com a utilização, cada vez mais frequente, do correio eletrónico e da internet, 

torna-se muito complicado delimitar o direito do trabalhador à sua privacidade e ao uso 

do correio eletrónico e o poder de direção do empregador de zelar pelos interesses da 

empresa. 

Não é admissível que o empregador possa vigiar todos os emails recebidos pelo 

trabalhador durante a sua permanência no local de trabalho, porém este também não 

pode ficar alheio a todas as situações, pois os trabalhadores mais indisciplinados podem 

usar o correio eletrónico e horário de trabalho para tratar de assuntos alheios à sua 

atividade profissional. 

Segundo Júlio Gomes
96

, ―Quanto ao correio eletrónico parece oportuno que a 

obrigação de distinguir corretamente correio pessoal e profissional conste do 

regulamento interno da empresa, obrigando-se o trabalhador a não qualificar 

informações profissionais como pessoais e vice-versa. A empresa deve poder presumir 

que não é pessoal todo o correio que o trabalhador não tenha expressamente qualificado 

como tal. Devem prever-se mecanismos para situações de ausência dos trabalhadores – 

férias e sobretudo suspensões do contrato por doença e licenças – em que pode ser 

necessário, sob pena de informações importantes não poderem ser recebidas em tempo 

útil, aceder ao correio eletrónico: convém que os trabalhadores interessados sejam 
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 Júlio Gomes, Direito do Trabalho, I, Relações Individuais de Trabalho, 2007, nomeadamente a págs. 

367 a 385. 
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previamente alertados para essa possibilidade e, preferencialmente, tenham dado o seu 

consentimento prévio. Afora os casos de ausência do interessado, deve prever-se que a 

abertura excecional do correio eletrónico de um trabalhador, quando motivada por 

fortes indícios de violação das regras de utilização dos meios informáticos, e mesmo 

que referida a correio não classificado como pessoal, seja feita na presença do próprio 

interessado e de um representante dos trabalhadores.‖ 

Já para Amadeu Guerra
97

 ―A verdade é que, tal como defendemos, também a 

letra do art.º 21.º afasta a possibilidade de a entidade empregadora ter acesso ao 

conteúdo de mensagens de natureza pessoal, não se vislumbrando que haja qualquer 

disposição legal que – mesmo no âmbito de processo disciplinar em curso (v.g. por 

desconfiança de revelação de segredos comerciais) – permita perscrutar o referido 

conteúdo. Por isso, a única via para o acesso ao conteúdo passa pelo consentimento do 

trabalhador.‖ 

Por sua vez, Menezes Leitão
98

 refere que ―as comunicações do trabalhador 

revestem em princípio carácter pessoal, pelo que a abertura da correspondência, seja ela 

escrita ou eletrónica, que a ele seja dirigida deve ser efetuada pelo próprio trabalhador. 

Apenas em situações de necessidade (designadamente para dar resposta a assuntos 

urgentes, em caso de ausência do trabalhador por baixa ou férias) é que a 

correspondência do trabalhador poderá ser aberta pela entidade patronal ou outro 

empregado. A confidencialidade das comunicações não autoriza, no entanto, o 

trabalhador a utilizar os meios de comunicação da empresa para fins a ela estranhos, 

pelo que se compreende a possibilidade de o empregador estabelecer regras da sua 

utilização, as quais, se violadas, serão suscetíveis de constituir o trabalhador em 

infração disciplinar. A violação dessas regras de utilização dos meios de comunicação 

da empresa não permite, no entanto, ao empregador efetuar qualquer violação da 
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 Amadeu Guerra, A Privacidade no Local de Trabalho – As Novas Tecnologias e o Controlo dos 

Trabalhadores Através de Sistemas Automatizados. As Alterações do Código do Trabalho, pág. 392. 
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 Menezes Leitão, A reforma do CT – CEJ – IGT., pág.135 e também em Temas Laborais (Estudos e 

Pareceres , vol.I), do mesmo Autor, pág.104.  
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confidencialidade das comunicações efetuadas pelo trabalhador. Assim, por exemplo, a 

indevida utilização do telefone, correio eletrónico ou Internet pode ser detetada sem ter 

que se determinar o conteúdo das comunicações ou quais os sítios visitados.‖ 

Várias questões se podem colocar no âmbito desta problemática: 

- o preceito refere-se apenas ao correio eletrónico ou abrange outras realidades 

semelhantes como, mensagens, cartas ou chamadas telefónicas; 

 - poderá o empregador proibir o trabalhador de utilizar a sua conta de correio eletrónico 

para fins não profissionais; 

- a violação das regras impostas pelo empregador relativas ao uso do correio eletrónico 

legitimam o empregador a aceder a todo o tipo de mensagens do trabalhador, inclusive 

as de natureza pessoal. 

Comecemos por resolver as questões supra enunciadas. Segundo a maioria da 

doutrina o artigo 22.º, n.º 1 e 2 CT refere-se não apenas ao correio eletrónico, mas 

também a ―todo o tipo de mensagens, por forma escrita ou falada, em suporte físico ou 

ficheiro informático, pelo que abrange igualmente as comunicações postais e 

telefónicas.‖ 

Para Júlio Gomes ―O direito de reserva e confidencialidade é garantido ao 

trabalhador relativamente ao conteúdo das mensagens de natureza pessoal que envie e 

receba, bem como relativamente ao acesso a informação de carácter não profissional 

que consulte (o que abrange a navegação na Internet). Por seu turno, o n.º 2 estabelece 

que o disposto no n.º 1, ―não prejudica o poder de o empregador estabelecer regras de 

utilização dos meios de comunicação na empresa, nomeadamente do correio 

eletrónico‖. 

A partir do momento que o empregador cede aos trabalhadores computadores 

com acesso à internet e muitas vezes até lhes cede uma conta de correio eletrónico 
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referente à empresa, fá-lo no sentido de melhorar a atividade da empresa e para ser 

usado única e exclusivamente como instrumento de trabalho. 

Nestes termos, devem os trabalhadores conservar o computador e executar todas 

as tarefas que lhe forem confiadas pelo empregador, nos termos do artigo 121.º CT. 

Caso não respeitem o preceito referido pode haver lugar ao despedimento por facto 

imputável ao trabalhador, previsto no artigo 396.º, n.º 1 CT. 

Atentemos agora na segunda questão supra enunciada. Para grande parte da 

doutrina esta proibição por parte do empregador não é legítima. 

Segundo Teresa Coelho Moreira
99

, ―Numa economia cada vez mais 

informatizada e cada vez mais interdependente, são as ideias, as inovações e a 

inteligência que se tornam fatores chave para o sucesso das empresas e, por isso, parece 

preferível permitir uma utilização comedida destes meios a uma proibição total que 

pode levar à desmotivação dos trabalhadores e até à quebra da sua produtividade (…) 

não se compreende como é que o trabalhador tem o direito de reserva e 

confidencialidade em relação a mensagens de carácter pessoal que envie, receba ou 

consulte e, simultaneamente, o empregador possa estabelecer regras de utilização que 

estipulem a proibição desta utilização pessoal.‖ 

Por sua vez, Amadeu Guerra
100

 entende que caso o empregador entenda proibir o 

uso dos meios eletrónicos para fins não profissionais, é legítimo fazê-lo, porém tal 

situação é indesejável. Refere ainda que ― (...) nos EUA, 64% dos que navegam na Net 

no trabalho efetuaram compras online e gastaram 100 dólares ou mais em compras 

virtuais nos últimos 3 meses (estudo realizado entre Maio e Junho de 2002), 

comparativamente aos 39% entre aqueles que acedem à Internet a partir de casa‖. 
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Por fim, o Grupo 29 e posteriormente a CNPD, no Parecer de 29 de outubro de 

2002
101

 referiram que ―ilógico, irrealista e contraproducente que, no contexto da relação 

de trabalho se proíba - de forma absoluta - a utilização do correio eletrónico e o acesso à 

Internet para fins que não sejam estritamente profissionais.‖ 

André Pestana Nascimento
102

 refere que ―Naturalmente que a proibição 

estabelecida não pode ter como consequência ―aprisionar‖ os trabalhadores no local de 

trabalho, impedindo que os mesmos comuniquem com o exterior. Isso constituiria, em 

nossa opinião, uma violação ao livre desenvolvimento da personalidade e à dignidade 

da pessoa humana, direitos constitucionalmente consagrados. No entanto, basta que o 

empregador disponibilize um meio de comunicação para o exterior (e.g. um computador 

partilhado para fins pessoais que pode ser utilizado dentro de um horário 

predeterminado), para que os direitos de personalidade do trabalhador estejam 

garantidos. Esta alternativa, notamos, não tem necessariamente de ser feita à custa do 

empregador.‖ 

Para concluir a resposta a esta questão, devemos considerar que podemos dividir 

esta temática em três momentos. 

O primeiro quando o empregador nada diga relativamente à utilização do correio 

eletrónico ou da internet no local de trabalho. Neste caso parece-nos que os 

trabalhadores os poderão utilizar para fins não profissionais, pois nada lhes foi dito em 

contrário, porém devem ser comedidos e fazê-lo só em caso de necessidade e 

esporadicamente. 

Caso o trabalhador utilize de forma abusiva os meios eletrónicos colocados ao 

seu dispor pelo empregador, este último deve-se ―socorrer de uma listagem de tráfego 

de emails, consultando o assunto, o remetente, o destinatário e a hora em que o mesmo 
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foi enviado ou recebido, por forma a determinar se o trabalhador utilizou este meio de 

forma abusiva. O acesso ao conteúdo das mensagens, no entanto, estará em regra 

proibido. 

O mesmo se diga relativamente à consulta de páginas da Internet. Em regra, ao 

empregador será apenas lícito controlar o tempo gasto na navegação, mas já não quais 

os sítios visitados.‖ 

O segundo quando o empregador permita a utilização dos meios para fins não 

profissionais, impondo, no entanto, alguns limites. 

Nestes casos o empregador deverá tomar a mesma atitude que na situação anterior, não 

acedendo aos conteúdos em causa, mas vendo apenas as listagens de tráfego e as 

páginas visitadas. 

O terceiro e último momento corresponde à situação em que o empregador 

proíbe a utilização dos instrumentos de trabalho e o trabalhador viola esta indicação do 

empregador. Entendemos que ainda assim o empregador não deve intrometer-se e ver os 

emails do trabalhador. 

Adotamos esta posição pois não é relevante para o empregador o conteúdo das 

mensagens enviadas ou recebidas, mas sim se o trabalhador utilizou os meios 

disponíveis para fins não profissionais. 

Para melhor fundamentarmos a nossa posição citamos o exemplo referido por 

André Pestana Nascimento ―Imaginemos o caso de uma empresa multinacional que 

suspeita, fundamentadamente, da prática de atos de cartel por parte dos seus 

trabalhadores e que se quer precaver de eventuais processos e coimas aplicadas pela 

Comissão Europeia por violação de normas de concorrência. 

No sentido de detetar emails onde, por exemplo, tenham sido acordadas políticas 

de preço com as empresas concorrentes, estará a empresa impedida de aceder ao 

conteúdo dos e-mails que, apesar de identificadas como pessoais, não o sejam? 



64 
 

Uma solução possível passa pela utilização de software que proceda a uma 

pesquisa com base em determinadas palavras-chave e que atenue o risco de abrir 

mensagens pessoais. 

Esta operação deverá ser feita na presença do trabalhador e de um representante 

dos trabalhadores (ou, em caso de recusa, de pelo menos duas testemunhas).‖ 

O Tribunal de Trabalho de Santander, em 1 de dezembro de 2005, declarou a 

ilicitude do despedimento de um trabalhador porque a monitorização da caixa de emails 

foi realizada sem a presença de qualquer trabalhador, seu representante ou outro colega 

e fora do horário de trabalho. Acresce ainda que equiparou a caixa de emails a um 

cacifo. 

Existem, no entanto, situações em que é lícito ao empregador verificar o 

conteúdo dos emails dos seus trabalhadores. Esta deve ser uma exceção e não a regra, 

sob pena de haver frequente violação dos direitos do trabalhador. 

Júlio Gomes entende que só é possível ao empregador aceder ao conteúdo dos 

emails sempre que apresente motivos legítimos para entender que aqueles emails não 

são de natureza pessoal. 

Coloca-se outra questão que importa abordar, que diz respeito às situações em 

que o trabalhador dá o seu consentimento ao empregador para ver as suas mensagens de 

email e páginas de internet visitadas. 

Considera-se que este consentimento é inválido, em primeiro lugar, porque não é 

do interesse do empregador saber o conteúdo dos emails, em segundo lugar porque se 

considera que na maior parte das situações este consentimento pode ter sido dado por 

receio do trabalhador em não ser contratado ou para garantir o seu posto de trabalho. 

Não nos esqueçamos que o trabalhador é a parte mais fraca da relação laboral. 
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A jurisprudência portuguesa
103

 relativa a este meio de vigilância eletrónica não é 

muito abundante. 

 O Supremo Tribunal de Justiça, em 5 de julho de 2007
104

, declarou que 

―Reveste natureza pessoal uma mensagem enviada via email por uma secretária de 

direção a uma amiga e colega de trabalho para um endereço eletrónico interno afeto à 

Divisão de Após Venda (a quemesta colega acede para ver e processar as mensagens 

enviadas, tendo conhecimento da necessária password e podendo alterá-la, embora a 

revele a funcionários que a substituam na sua ausência), durante o horário de trabalho e 

a partir do seu posto de trabalho, utilizando um computador pertencente ao empregador, 

mensagem na qual a emitente dá conhecimento à destinatária de que vira o Vice-

Presidente, o Adjunto da Administração e o Diretor da Divisão de Após Venda da 

empresa numa reunião a que estivera presente e faz considerações, em tom intimista e 

jocoso, sobre essa reunião e tais pessoas. A falta de referência prévia, expressa e formal 

da pessoalidade da mensagem não afasta a tutela prevista no artigo 21.º, n.º 1, do CT‖  

Joana Vasconcelos
105

, na sua obra, coloca algumas questões e responde da 

seguinte forma:  

"Pode o empregador ler os emails pessoais do trabalhador?  

Não, em caso algum. A nossa lei garante, sem mais, o direito à reserva e à 

confidencialidade de quaisquer mensagens de natureza pessoal – cartas, faxes, correio 

eletrónico, sms, telefonemas, etc. – que o trabalhador envie ou receba no local de 

trabalho, ainda que utilizando meios de comunicação pertencentes ao empregador.  

As mesmas reservas e confidencialidade são asseguradas relativamente a informação 

não profissional que o trabalhador receba ou consulte – por ex., via Internet – no local 

de trabalho.  

Esta garantia não cede nem nas situações em que a receção ou envio de mensagens, ou o 
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acesso a informação não profissional contrarie regras definidas pelo empregador quanto 

à utilização de meios de comunicação e de tecnologias de informação, e constitua 

infração disciplinar. Quando tal suceda, o empregador pode controlar, por ex., o 

remetente ou o destinatário de mensagens de correio eletrónico e o seu assunto, de 

modo a aferir o seu carácter pessoal, mas nunca o seu conteúdo, tal como pode verificar 

quais os sites a que trabalhador acedeu, mas não o conteúdo da pesquisa efetuada ou da 

informação neles obtida. (...) 

(…) Pode o empregador proibir a utilização do correio eletrónico da empresa 

para mensagens pessoais? 

Sim. O empregador pode, em geral, estabelecer regras quanto à utilização de meios de 

comunicação – telefone, fax; telemóvel; correio eletrónico - e de tecnologias de 

informação – ligações à Internet pertencentes à empresa, designadamente proibindo ou 

restringindo a sua utilização para fins pessoais dos trabalhadores a quem são atribuídos. 

O desrespeito de tais regras pelo trabalhador constitui infração disciplinar.  

A existência de tais regras - e, sobretudo, o controlo do seu respeito pelos trabalhadores 

- não afeta, em caso algum, o direito à reserva e à confidencialidade que a nossa lei 

garante relativamente a mensagens pessoais e à informação não profissional que o 

trabalhador receba, consulte ou envie, designadamente através de correio eletrónico. 

Mais exatamente, o empregador não pode aceder ao conteúdo de tais mensagens ou de 

tal informação, nem mesmo quando esteja em causa investigar e provar a eventual 

infração disciplinar decorrente do incumprimento de tais regras de utilização‖. 
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Capítulo VI – GPS - Global Positioning System (Sistema de 

Posicionamento Global) 

O GPS
106

 é um sistema que nos fornece informações sobre a localização de 

pontos, através de satélites. 

Este sistema foi criado pelos americanos, baseado num projeto da NAVSTAR, 

em 1960. O objetivo era oferecer informações sobre todos os elementos dos planetas, 

como o clima e a localização, o que era fundamental para o uso militar.  

O sistema, agora em análise, pode ser integrado num telemóvel, num 

computador ou num veículo. Podendo, desta forma, o empregador controlar o 

trabalhador ao segundo, inclusive nos momentos fora do horário de trabalho, como as 

pausas e as horas de almoço. 

Segundo Daniel Pérez Del Prado
107

, ―um dos mais recentes avanços trazidos ao 

mundo do controle dos trabalhadores foi precisamente o Dispositivo de Posicionamento 

Global, mais conhecido pela sua sigla inglesa, GPS (Global Positioning System). Trata-

se de um sistema de localização, concebido pelo Departamento de Defesa dos Estados 

Unidos, com fins militares, para fornecer estimativas precisas de posição, velocidade e 

tempo. 

O sistema é composto por três segmentos básicos, sendo os dois primeiros de 

responsabilidade militar: o chamado ―segmento de espaço‖, formado por 24 satélites; o 

―segmento de controle‖, consiste em cinco estações monitoras encarregadas de 

manterem em órbitra os satélites e supervisionar o seu correto funcionamento, três 

antenas terrestes enviam aos satélites os sinais a serem transmitidos e uma estação 

encarregue da supervisão de todas as operações; e, por fim, o “segmento do usuário”, 
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formado pelas antenas e recetores passivos situados na Terra. Os recetores, a partir das 

mensagens provenientes de cada satélite, calculam distâncias e proporcionam uma 

estimativa de posição e tempo. 

A atividade destes satélites e recetores permite calcular não só a posição de 

qualquer objeto na Terra, como observar os seus movimentos e calcular as distâncias 

que percorre ou pretende percorrer. 

A utilização do GPS não escapou ao âmbito das relações laborais. Com efeito, o 

GPS converteu-se num instrumento de grande utilidade em atividades como o transporte 

terreste, marítimo e aéreo, mas também é um instrumento eficaz para que o empresário 

possa conhecer como estão a ser utilizados os materiais postos à disposição do 

trabalhador e o que é mais controverso, onde está em cada momento. 

A diferença entre o GPS e a videovigilância é que esta, além de permitir 

controlar não só onde o trabalhador se encontra a dado momento, permite saber o que o 

mesmo está a fazer. Isto é assim quando a atividade laboral se desenvolve nas 

instalações da entidade empregadora, mas se a mesma se desenrola extramuros, isto é, 

quando a própria natureza da atividade laboral pressupõe o seu desenvolvimento fora de 

um determinado local no interior das instalações empresariais, como é o caso das 

empresas de transporte, de táxi, de ambulância, etc., impõe-se a necessidade, não tanto 

de saber o que o trabalhador faz na cabine da viatura, mas essencialmente, controlar por 

onde anda, onde se encontra, para onde se dirige com a mesma, bem como os fins com 

que se utiliza o património da empresa. 

Com a utilização do GPS o empregador pode seguir passo a passo o percurso do 

trabalhador e apesar de não ver o que este faz, sabe onde ele está a cada momento. E 

para se vigiar alguém não é necessário ver-lhe a face, mas tão só saber-se da sua 

posição, onde se encontra, por anda e por onde vai. E com os registos dos «passos do 

trabalhador» e da sua posição pode o empregador proceder a um tratamento de dados 

pessoais, identificando o respetivo condutor/trabalhador, assim, caindo no âmbito do 

artigo 17.º, n.º 2 do Código do Trabalho.‖ 
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É certo que o empregador tem que zelar pelos meios que coloca ao dispor do 

trabalhador e tem que ter algum controlo sobre a atividade que o trabalhador exerce, 

mas não será o recurso a este meio de vigilância excessivo e contraproducente? Não se 

sentirá o trabalhador vigiado e sob stress por saber que o empregador pode controlar 

todos os seus passos? Não haverá violação dos direitos de personalidade de trabalhador 

quando o empregador recorre a este meio?  

Muitas vezes os empregadores escudam-se na ideia que avisaram previamente o 

trabalhador e este aceitou ter um telemóvel, computador ou veículo em que está 

instalado um sistema de GPS. 

Quando o GPS está instalado no telemóvel do trabalhador que lhe foi confiado 

pelo empregador, muitas vezes se diz que o trabalhador pode desligá-lo para não ser 

vigiado, porém cumpre questionar: Para que serve um telemóvel desligado? 

Não cumpre a função para que foi distribuído, logo não fará sentido avançar com 

esta ideia, pois é absurda. O telemóvel foi entregue pelo empregador ao trabalhador para 

que este o possa contactar e facilmente lhe dar instruções ou algum aviso que seja 

necessário e diga respeito à atividade a desenvolver. 

Quando o GPS é integrado num veículo, os relatórios que emite dão conta da 

localização do veículo e da velocidade a que segue. Desta forma, a fronteira que separa 

a utilização deste sistema para acautelar a gestão da empresa da monitorização de todos 

os passos do trabalhador é bastante ténue e já tem causado várias questões na doutrina e 

jurisprudência nacionais. 

Questão ainda mais grave se coloca quando o GPS é instalado num veículo sem 

disso ser dado conhecimento ao trabalhador. Todas estas questões serão analisadas de 

seguida, tendo em vista as opiniões doutrinárias e ainda as decisões que os nossos 

tribunais têm ditado. 
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A CNPD, na Autorização n.º 857/2005
108

, entendeu que ―As informações 

captadas por GPS afiguram-se verdadeiros tratamentos de dados pessoais quando se 

identifica ou torna identificável um titular, pessoa singular.  

No caso concreto, a TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, SA 

proporciona a clientes a instalação e a prossecução deste serviço.  

Nestas situações, são os clientes que podem estar a efetuar um tratamento de 

dados pessoais que deve ser notificado à CNPD.  

Se alguém instala no seu veículo este sistema para proteção pessoal não terá que 

notificar a CNPD. Se uma empresa proceder à mesma instalação, para idêntica 

finalidade, em relação aos seus funcionários, esta Comissão deve ser notificada.  

Nos tratamentos de dados pessoais com esta natureza deve tomar-se em 

consideração o artigo 20.º do Código do Trabalho.  

Atenta a finalidade do tratamento, considera-se que os dados pessoais recolhidos 

são adequados, pertinentes e não excessivos (alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 

67/98, de 26 de Outubro).‖ 

Ainda no seguimento destas palavras, a CNPD reitera que ―As novas tecnologias 

têm um impacto decisivo na vida social, económica e nas relações estabelecidas entre 

empregadores e empregados. As novas tecnologias se apresentam como fator decisivo 

para a modernização, organização, aumento da produtividade e de competitividade dos 

agentes económicos. Podem, simultaneamente, também, ser utilizadas para potenciar 

um maior controlo dos trabalhadores em matéria de produtividade, na verificação do 

grau de eficiência ou na apreciação da sua competência e, até, servir de instrumento de 

aferição do cumprimento das ordens e instruções da entidade empregadora‖.  

Também o Tribunal da Relação do Porto, no Acórdão de 22 de abril de 2013
109

, 

entendeu que ―Seja através de uma interpretação extensiva ou mediante uma 

                                                           
108

 http://www.cnpd.pt/bin/decisoes/2005/htm/aut/aut857-05.htm 



71 
 

interpretação atualista o dispositivo GPS instalado no veículo automóvel atribuído ao 

trabalhador deve ser englobado no conceito de meio de vigilância à distância no local de 

trabalho. (…) Na verdade, seguimos o entendimento de que tais meios de vigilância à 

distância no local de trabalho não têm de captar todos os aspetos da atividade laboral 

levada a cabo pelo trabalhador, isto é, não é pelo facto de não captarem tudo o que um 

trabalhador faz ou deixa de fazer que se deixam de considerar como tal, basta que 

captem uma importante parcela da atividade do trabalhador e simultaneamente invadam 

a reserva da sua intimidade da vida privada.‖ 

Podemos concluir da análise da autorização da CNPD que o GPS, embora não 

venha de forma explícita consagrado no artigo 22.º CT, deve seguir o seu regime. 

Porém, esta posição não é unânime, motivado pela decisão de 22 de maio de 

2007 do STJ
110

 que defende que ―Embora a formulação literal do n.º 1 do artigo 20.º do 

Código do Trabalho não permita restringir o âmbito da previsão daquela norma à 

videovigilância, a verdade é que a expressão adotada pela lei, «meios de vigilância à 

distância no local de trabalho, mediante o emprego de equipamento tecnológico, com a 

finalidade de controlar o desempenho profissional do trabalhador», por considerações 

sistemáticas e teleológicas, remete para formas de captação à distância de imagem, som 

ou imagem e som que permitam identificar pessoas e detetar o que fazem, quando e 

durante quanto tempo, de forma tendencialmente ininterrupta, que podem afetar direitos 

fundamentais pessoais, tais como o direito à reserva da vida privada e o direito à 

imagem. 

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 efetuadas aos seus clientes, nem identificar os respetivos 

intervenientes. 
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Assim, deve concluir-se que carece de justa causa a resolução do contrato de 

trabalho efetivada por aquele trabalhador com fundamento em alegada violação do 

disposto no artigo 20.º do Código do Trabalho.‖ 

Consideramos que o GPS deve estar incluído e seguir o regime do artigo 22.º 

CT, como acima foi referido. Contudo, o que acontece se o regime do artigo 22.º não for 

seguido? Quais as consequências? 

Teresa Coelho Moreira
111

 entende que ―em determinadas circunstâncias, pode 

ser lícita a utilização de dados com fins disciplinares quando o que se descobre 

acidentalmente são factos particularmente gravosos, e que constituem ilícitos penais de 

relevo. Parece, assim, que o princípio da finalidade […] não deve amparar a impunidade 

dos que nele se refugiam para cometer ilícitos, nem lesar o direito do empregador a 

proteger-se do prejuízo ou da responsabilidade que poderá derivar das ações lícitas dos 

seus trabalhadores como seria o caso, inter alia, de agressões, roubos e furtos‖. 

Já Uria Menéndez
112

 salienta que ―se é verdade que os trabalhadores não perdem 

a sua qualidade de cidadãos no exercício da sua atividade laboral, não é menos verdade 

que não beneficiam de uma especial proteção e impunidade pelo simples facto de terem 

celebrado um contrato de trabalho‖. 

Por fim, o Acórdão da Relação de Évora de 09 de novembro de 2010 ao referir 

que ―[a] limitação constante do n.º 1 do artigo 20.º do CT/2003, não deve ser acolhida 

quando a violação cometida pelo trabalhador seja igualmente atentatória da finalidade 

de proteção e segurança de pessoas e bens para que foi concedida, pois seria estranho 

que a videovigilância, instalada e utilizada para a proteção e segurança de pessoas e 

bens, não pudesse fundamentar uma atuação contra aqueles que, pelas funções que 

desempenham, mais poderão atentar contra as finalidades que a instalação visa 

defender‖. 
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Capítulo VII - Whistle blowing policies 

Uma outra forma de evitar práticas fraudulentas nos mercados financeiros é o 

Whistle blowing policies. Foi um instrumento aprovado pelo Governo Federal 

Americano em 2002 no Sarbanes Oxley Act e destina-se a todas as empresas cotadas ou 

que venham a ser cotadas no mercado dos EUA. 

 De acordo com a interpretação de André Pestana Nascimento, ―esta lei prevê 

mecanismos de proteção e até de recompensa para os trabalhadores que denunciem a 

prática de irregularidades cometidas no seio das empresas ou organizações. Para o 

efeito, são institucionalizados meios de comunicação confidenciais (em regra, uma linha 

telefónica de apoio) que permitam aos trabalhadores participar as infrações de que 

tenham tomado conhecimento. De facto, escândalos financeiros como o caso Enron, 

Worldcom e Parmalat poderiam ter sido evitados se alguém os tivesse denunciado 

atempadamente, impedindo assim que milhares de pessoas perdessem os seus empregos 

e que os acionistas, investidores e público em geral perdessem a confiança no sistema 

financeiro e na regulação. Considerando que estas infrações são, na sua maioria, 

praticadas de forma contínua durante anos a fio e que envolvem uma estreita rede de 

intervenientes, quem melhor do que os trabalhadores para denunciar estes estratagemas? 

É, no entanto, necessário assegurar que o denunciante (―whistle blower‖) não 

sofrerá represálias nem discriminações.‖ 

Quer a OCDE, quer a Comissão Europeia
113

 já se pronunciaram a respeito deste 

mecanismo de defesa dos trabalhadores, sugerindo que a investigação por parte dos 

órgãos competentes das empresas deve ser isenta e proporcional. 

Atentemos agora no nosso ordenamento jurídico, este mecanismo não tem tido 

grande relevância em Portugal. 
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Não existe nenhuma legislação específica a nível nacional, estando esta matéria 

apenas regulamentada em manuais ou códigos de conduta das grandes empresa. 

Em França, a autoridade de proteção de dados francesa (CNIL), chamada a 

pronunciar-se sobre esta matéria definiu estas linhas como um ―sistema profissional 

organizado de denúncia.‖ 

A CNPD considerou que ―a implementação destas linhas éticas pode violar 

vários princípios da Lei n.º 67/98 e que deve ser implementada de forma segura e com 

respeito pelos direitos de privacidade dos trabalhadores. (…) o tratamento dos dados 

pessoais tem de respeitar o princípio da proporcionalidade e que se deve restringir a 

matérias atinentes ao sector financeiro e contabilista da empresa.‖ 

Por sua vez, o Grupo 29
114

 entende que estes mecanismos não podem ser 

anónimos, limitando-se apenas aos setores financeiro e contabilístico. Referiu ainda que 

se deve recolher os dados estritamente necessários e pelo período necessário, assim 

como deve ser criado um departamento apropriado para o efeito. 

Apesar de ainda ser recente este mecanismo já tem provocado algumas decisões 

tomadas em países como a Dinamarca, referentes ao conflito entre o dever de guardar 

lealdade ao empregador e os direitos assegurados ao abrigo da whistle blowing policy. 

O caso resolvido na Dinamarca, no processo SHT 1955/62, é o seguinte ―um 

tribunal considerou ilícito o despedimento do Sr. Kaj Christiansen, um empregado de 

uma fábrica de brinquedos, que tendo tomado conhecimento de infrações fiscais que 

estavam a ser cometidas pela empresa, comunicou o esquema fraudulento ao seu 

empregador que nada fez para lidar com o problema. O trabalhador optou, então, por 

alertar as autoridades competentes e foi imediatamente despedido.  

Para o tribunal, o critério determinante consiste nas reais intenções do 

trabalhador. Ora, neste caso, ficou provado que o Sr. Kaj Christiansen não pretendia 
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lesar a empresa e que agiu de boa-fé, uma vez que denunciou a fraude em primeiro 

lugar ao seu empregador.‖  

Também o tribunal da Suécia se pronunciou sobre uma questão idêntica, 

considerando justificado o despedimento de um trabalhador que não comunicou uma 

prática fraudulenta ao seu empregador, mas sim às autoridades competentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Conclusão 

Neste trabalho abordámos o tema ―Meios de vigilância eletrónica no local de 

trabalho‖ e concluímos que os meios de vigilância servem para garantir a segurança dos 

trabalhadores e do empregador. 

Porém, em certas circunstâncias estes meios podem constituir uma lesão grave 

dos direitos de personalidade dos trabalhadores, e esta situação não é permitida pelo 

nosso ordenamento jurídico, em que habitualmente havendo confronto entre direitos, 

liberdades e garantias e direitos económico-sociais, prevalecem os primeiros. 

Cumprimos todos os objetivos que nos tínhamos proposto inicialmente e 

desenvolvemos o projeto da forma previamente estabelecida. 

Este trabalho foi muito importante para o conhecimento e aprofundamento deste 

tema, pois permitiu-nos ficar a conhecer melhor a realidade que se vive no local de 

trabalho e a perspetiva do trabalhador e do empregador. 
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