







acarretando isto uma panóplia de
enquadramentos jurídicos distintos
e difíceis de conciliar.
Esta nova condição de trabalhar em casa
recorrendo a tecnologias de informação
e comunicação trouxe ao debate algumas
dúvidas de âmbito jurídico.
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• Terá o empregador legitimidade
para obter a geolocalização usando
o endereço IP dos dispositivos
informáticos utilizados pelo
trabalhador, com o intuito de verificar
se este se encontra efetivamente
no seu domicílio?
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o desempenho do trabalhador
recorrendo a vigilância à distância,
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O ano 2020 ficará indelevelmente marcado
pela pandemia da COVID-19, bem como
por um conceito que entrou de rompante
no nosso quotidiano — o teletrabalho.
O confinamento a que o país foi sujeito
remeteu grande parte da população
laboral para as suas casas.
Ficou patente que as empresas não
estavam capacitadas para esta realidade.
Além de serviços impossíveis
de realizar remotamente a partir de casa,
e das dificuldades em adaptar sistemas
informáticos para o trabalho remoto,
surgiram também questões associadas
ao tratamento dos dados pessoais
dos trabalhadores nesta situação.
Multiplicam-se as videoconferências
diretamente a partir do espaço íntimo
e reservado das nossas casas.
Os momentos de trabalho e de descanso
ou lazer confundem-se, surgindo
em dipositivos móveis pessoais
e equipamentos informáticos da empresa,
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recorrendo a software que contabiliza
os tempos de trabalho e de inatividade,
fazendo a captura de ecrã, ou
obrigando à ativação de uma câmara
de filmar durante o horário
de trabalho?
O vínculo laboral pressupõe que
o empregador possa usar formas
de controlo das rotinas ou realizar uma
avaliação de desempenho do trabalhador
relativamente aos objetivos laborais
definidos.
Entende a Comissão Nacional
de Protecção de Dados (CNPD) que
não se pode, por sua vez, transformar
esse controlo numa desnecessária
e abusiva intromissão na esfera privada
do trabalhador. Pretende-se um equilíbrio
entre os princípios da proteção de dados,
(principalmente a minimização dos dados),
utilizando exclusivamente os dados
pessoais necessários para as finalidades
a alcançar, e o objetivo do empregador —

que é garantir que o trabalhador cumpre
os seus deveres.
Após a fase de trabalho fora dos locais
das empresas, com o regresso físico aos
locais habituais de trabalho surgem novas
dúvidas no respeitante ao tratamento
dos dados pessoais dos trabalhadores.
Desta feita, a preocupação respeita
às medidas usadas para controlar
os sintomas relacionados com a doença
COVID-19. Várias empresas decidiram
fazer o controlo da temperatura corporal
do trabalhador.
Uma vez mais, a CNPD considera que
as empresas devem abster-se de adotar
iniciativas que «impliquem a recolha
de dados pessoais de saúde dos seus
trabalhadores quando as mesmas
não tenham base legal, nem tenham
sido ordenadas pelas autoridades
competentes».
Qualquer potencial forma de invasão
do domínio da vida privada e familiar deve
ser evitada, vendo-se como especialmente
problemático o tratamento de dados
biométricos ou dados relativos à saúde
do trabalhador. As opiniões divergem em
vários sentidos, desde os que consideram
perfeitamente normal o empregador
poder recolher e registar dados relativos
à saúde e à vida privada dos trabalhadores
suscetíveis de indiciar infeção pelo vírus,
aos que consideram abusivas e excessivas
estas medidas.Não havendo um vislumbre
de concordância nesta matéria,
é conveniente atender às orientações
e recomendações das várias autoridades
envolvidas. Haverá sempre soluções,
tendo em conta o contexto e os riscos
associados à utilização dos dados dos
trabalhadores, mormente se a intenção
é conter uma epidemia.

