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Resumo 

O propósito deste artigo prende-se com a apreciação crítica acerca da 

utilização do GPS pelo empregador como meio de controlo e vigilância do 

trabalhador e a sua repercussão na esfera da reserva da intimidade da vida 

privada do mesmo. 

No desenvolvimento da matéria em análise propugna-se pela elucidação 

de alguns conceitos essenciais, nomeadamente: direito de personalidade e direito 

fundamental, meio de vigilância à distância, GPS, poder de direção do 

empregador e direito à reserva da intimidade da vida privada do trabalhador. 

O tema ora examinado foi adquirindo relevância e alcançando atenção por 

parte da doutrina e da jurisprudência, mormente devido ao vertiginoso progresso 

dos meios tecnológicos e o seu eco em especial na conjuntura laboral. Destarte, 

findado o esclarecimento dos conceitos que o estudo deste assunto comporta, 

ostenta-se de substancial interesse dar enfoque: à necessidade de salvaguarda do 

trabalhador enquanto contraente mais frágil da relação laboral; ao trabalhador no 

mundo laboral globalizado; ao direito à reserva da intimidade da vida privada na 

relação laboral - direito fundamental e de personalidade; ao cotejo entre poder de 

direção do empregador e direito à reserva da intimidade da vida privada do 

trabalhador. Confluindo este trabalho na reflexão do GPS como meio de vigiar à 

distância e a sua ingerência na reserva da intimidade da vida privada do 

trabalhador, com laivos de índole crítica. 
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1. NECESSIDADE DE SALVAGUARDA DO TRABALHADOR ENQUANTO 

CONTRAENTE MAIS FRÁGIL NA RELAÇÃO LABORAL  

A necessidade do legislador intervir neste domínio não se traduz numa 

novidade. Na verdade, o Direito do Trabalho como ramo autónomo do Direito 

Civil desponta com o desiderato de atenuar as assimetrias das posições jurídicas 

assumidas pelos sujeitos na relação laboral. 

Deste modo, o princípio de salvaguarda do trabalhador é vislumbrado 

como o princípio edificador do Direito do Trabalho, “a partícula de Deus”, que 

norteia o desenvolvimento do Direito do Trabalho, perspetivando a proteção do 

contraente mais débil no contrato de trabalho – o trabalhador.  

Comumente, na esfera contratual, o foco crucial do legislador expressa-se 

na garantia pela paridade jurídica entre os contraentes. 

De facto, no Direito do Trabalho, o legislador orienta a sua preocupação 

para a tutela de um dos contraentes, porquanto somente praticando esse 

protecionismo logrará granjear a paridade substantiva ou material. Logo, a 

igualdade entre os sujeitos numa relação jurídica laboral esculpe-se como uma 

ficção. Por conseguinte, o Direito do Trabalho propõe-se retificar e minorar essas 

disparidades, realizando concessões do foro protecionista ao contraente 

ponderado como o mais débil – o trabalhador. Nestes termos relembremos os 

ensinamentos de HENRI DOMINIQUE LACORDAIRE1: “Entre le fort et le faible, entre le 

riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui 

affranchit”2. Por certo, esta expressão ainda que secular, revela-se intemporal e por 

isso adaptável aos tempos hodiernos e poderá até mesmo afirmar-se que de uma 

forma mais vigorosa. 

 

 

                                                           

1 Foi um ilustre religioso dominicano, académico, padre, jornalista e educador francês do séc. XIX 
(1802-1861). 
2 HENRI LACORDAIRE, Conférences de Notre-Dame de Paris, Paris, éditeur Sagnier et Bray, 1848, p. 
246. 
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1.1. O TRABALHADOR NO MUNDO LABORAL GLOBALIZADO 

Deveras, não se pode ignorar que as relações interpessoais, sociais, 

económico-financeiras e em particular as laborais que se desenham nos tempos 

atuais sofreram e sofrem diversas mudanças, enfrentando novas realidades, fruto 

do impacto tecnológico, da concorrência, do dinamismo e vitalidade empresarial, 

do empreendedorismo, entre outras. Nessa sequência, a própria noção de 

sociedade vai-se assumindo mais intrincada, precisamente pelas diversas 

modificações que essas novas realidades a obrigam a enfrentar. É ao abrigo desta 

nova conjuntura socioeconómica que se eleva nos finais do séc. XX a apelidada 

Sociedade da Informação, pelas mãos de FRITZ MACHLUP, na obra The Production 

and Distribution of Knowledge in the United States, publicada em 1962, vindo 

PETER DRUCKER, aprimorar esse conceito, em 1966, na publicação The age of 

discontinuity. 

Contudo, esse conceito não se cristaliza, dado que a evolução da sociedade 

é constante. Assim sendo, outros autores como LEVY, POSTMAN, POZO, TOFFLER e 

CASTELLS prestaram valiosos contributos nos finais da segunda metade do séc. XX, 

a fim de melhor consolidar esse conceito, aliando a informação ao conhecimento.  

Segundo CASTELLS, “um novo mundo está a tomar forma neste final de 

milénio. Tem origem mais ou menos no fim dos anos sessenta e meados da 

década de setenta na coincidência histórica de três processos independentes: 

revolução da tecnologia da informação; crise económica do capitalismo e do 

estatismo e a consequente reestruturação de ambos […] A interação entre esses 

processos e as reações por eles desencadeadas fizeram surgir uma nova estrutura 

social dominante, a sociedade em rede; uma nova economia, a economia 

informacional/ global; e uma nova cultura, a cultura da virtualidade real”3.  

Pois bem, a sociedade retratada pelo autor CASTELLS, presentemente não é 

a mesma. A sociedade não paralisa, é um ente animado, em incessante evolução 

tentando não perder de vista o desenvolvimento e aprimoramento das novas 
                                                           

3 M. CASTELLS, A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura, vol. III, São Paulo, Paz e Terra, 
1999, p. 411.  
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tecnologias. A par deste brota um outro conceito – a aldeia global. Esta expressão 

foi arquitetada por HERBERT MARSHALL MCLUHAN4. As novas tecnologias erguem-se 

como elos que unem as pessoas, não obstante o seu distanciamento físico. Essas 

tecnologias cooperam para um encolhimento das distâncias, potenciando dessa 

forma uma conexão que possibilita suplantar “fronteiras” e desmoronar 

obstáculos físicos. 

Deste modo, se se meditar sobre as tecnologias de informação e a sua 

repercussão na vida da humanidade, será a mesma negativa ou positiva? A 

resposta resultará indubitavelmente do modo de emprego desses recursos. A sua 

utilização perversa poderá originar consequências nefastas, violando a liberdade e 

a intimidade das pessoas. 

À vista disso, nos últimos 40 anos, a sociedade tem-se deparado com uma 

autêntica revolução tecnológica (igualmente denominada de terceira revolução 

industrial), a qual, por um lado, concorre seguramente para o melhoramento da 

conjuntura social, económico-financeira, por outro, obstringe a liberdade e 

intimidade das pessoas. Este tema assume maior importância nas relações 

laborais contemporâneas. O vínculo laboral alicerçado num contrato de 

trabalho5, o qual pressupõe que o trabalhador preste a sua atividade sob a 

autoridade e direção do empregador, origina uma subordinação jurídica do 

primeiro face ao último. Nessa sequência, tal poderá suscitar profundas e nefastas 

invasões na esfera de direitos de personalidade dos trabalhadores. 

                                                           

4 Distinto intelectual e filósofo canadense do séc. XX (1911-1980), enaltecendo-se 
fundamentalmente duas obras suas intituladas: The Gutenberg Galaxy (1962) e Understanding 
Media (1964). 
5 Cfr. art.º 11.º do CT, o qual consagra a noção de contrato de trabalho: “Contrato de trabalho é 
aquele pelo qual uma pessoa singular se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua atividade a 
outra ou outras pessoas, no âmbito de organização e sob a autoridade destas”. 
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Afirma MARIA REGINA REDINHA: “a expansão destas tecnologias transformou 

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

trabalhar”6. 

Num mundo global que decreta um estonteante número de imposições às 

empresas, perspetivando o seu robustecimento num mercado cada vez mais 

competitivo, o implemento e efetivação das novas tecnologias adquire aqui uma 

função basilar. Porém, a obstinação empresarial pelo emprego das novas 

tecnologias, especialmente como forma de monitorização dos seus colaboradores, 

poderá acarretar a ofensa de direitos fundamentais. À vista disso, é urgente o 

legislador amparar o trabalhador, considerando-o como o contraente mais frágil 

da relação jurídica. Ademais, não se pode olvidar o facto dos desenvolvimentos 

tecnológicos e o seu impacto no âmbito empresarial, revolucionarem o modo 

como as pessoas vivem e trabalham. Portanto, convocamos de novo MARIA REGINA 

REDINHA: “os juslaboristas defrontam, constantemente, novas questões, para as 

quais os ordenamentos positivos, sobretudo os de matriz legislativa, nem sempre 

dispõem de resposta sensível e imediata”7. Dado que, se atendermos ao facto das 

empresas se encontrarem demasiadamente envolvidas num novelo de exigências 

legislativas, económicas e sociais quer nacionais, quer internacionais, peleiam 

pela sua sobrevivência. Independentemente dessa contenda a empresa carece de 

compreender que existem direitos que assistem aos trabalhadores, os quais têm 

de ser observados. A preceito de que nesta guerra não vale tudo. Portanto, 

compete ao legislador devolver o equilíbrio de forças e de direitos de que é titular 

cada um dos sujeitos na relação laboral. Apaziguando desse modo a propensão 

esclavagista a que os recursos tecnológicos podem levar, bem como instituindo 

balizamentos entre o que se considera como vida pessoal e laboral do 

trabalhador, que por vezes se aparentam difíceis de definir. 

 
                                                           

6 MARIA REGINA REDINHA, «Utilização de Novas Tecnologias no Local de Trabalho - Algumas 
Questões», in AA.VV., IV Congresso Nacional de Direito do Trabalho - Memórias, coordenação por 
António Moreira, Coimbra, Almedina, 2002, pp. 115 e ss. 
7 MARIA REGINA REDINHA, «Utilização de…», ob. cit., p. 115. 
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2. O DIREITO À RESERVA DA INTIMIDADE DA VIDA PRIVADA NA 

RELAÇÃO LABORAL – DIREITO FUNDAMENTAL E DIREITO DE 

PERSONALIDADE  

A noção de Estado de Direito Democrático traz a si ancorada o respeito 

pelos direitos fundamentais. Em abono da verdade, a Constituição da República 

Portuguesa prevê teoricamente a sua consagração, mas a sua concretização, 

pertence ao escrutínio dos tribunais. Assim, os tribunais assumem também neste 

domínio um papel de significativa relevância. 

Na esteira de JORGE MIRANDA, “por direitos fundamentais entendemos os 

direitos ou as posições jurídicas subjetivas das pessoas enquanto tais, individual 

ou institucionalmente consideradas, assentes na Constituição […]”8.  

Partilhamos do entendimento do ilustre constitucionalista, o qual 

perspetiva os direitos fundamentais como direitos subjetivos, garantidos por 

normas constitucionais, as quais colimam delimitar a atuação do Estado. Desse 

jeito, o Estado tem a obrigação de respeitar esses direitos e por outro lado tem o 

dever de auxiliar a sua corporalização tornando-os uma realidade tangível, 

sobretudo, por meio de instrumentos legislativos. 

De sublinhar, a consagração dos direitos fundamentais na Declaração 

Universal dos Direitos do Homem9. De facto, o seu primário enfoque é a pessoa 

humana, como detentora de direitos e de obrigações, assumindo como desígnio o 

de propiciar a implantação de uma sociedade escorada nos princípios da justiça, 

equidade e dignidade humana. 

A Lei Constitucional Portuguesa evidencia dois agrupados de direitos 

fundamentais: por um lado, os direitos, liberdades e garantias e por outro, os 

direitos económicos, sociais e culturais. O primeiro agrupado materializa-se nos 

seguintes direitos: direito à liberdade e à segurança, à propriedade privada, 

                                                           

8 JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, tomo IV, Coimbra, Coimbra Editora, 4ª edição, 
2008, p. 10. 
9 Adotada e proclamada pela Assembleia Geral na sua Resolução 217A (III) de 10 de dezembro de 
1948. 
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direito à integridade física e moral, à vida, à reserva da vida privada – os quais se 

posicionam como eixo central, no qual se estriba a noção de sociedade 

democrática. 

Acrescenta JORGE MIRANDA, que estes direitos são reputados como “direitos 

de existência”10 – direitos esses que se refletem como inatingíveis e intocáveis, 

sendo protegidos por normativos constitucionais singulares os quais bloqueiam a 

sua limitação, concedendo ao seu titular a faculdade de reagir perante condutas 

danosas/ desfavoráveis. 

No entendimento de GOMES CANOTILHO, “os direitos fundamentais 

cumprem a função de direitos de defesa dos cidadãos sob uma dupla perspetiva: 

(1) constituem, num plano jurídico-objetivo, normas de competência negativa 

para os poderes públicos, proibindo fundamentalmente as ingerências destes na 

esfera jurídica individual; (2) implicam, num plano jurídico-subjetivo, o poder de 

exercer positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir 

omissões dos poderes públicos, de forma a evitar agressões lesivas por parte dos 

mesmos (liberdade negativa)”11. 

Já o segundo agrupado abarca os direitos ao trabalho, à qualidade de vida, 

à segurança social, entre outros – a sua consumação depende da verificação e 

cumprimento de um aglomerado de requisitos de índole social, económica e 

política. 

No que respeita aos direitos de personalidade e apadrinhando os 

ensinamentos de MOTA PINTO: “direitos de personalidade são poderes jurídicos 

pertencentes a todas as pessoas, por força do seu nascimento – verdadeiros 

direitos do homem no sentido das Declarações Universais sobre a matéria […]. 

São direitos gerais, extrapatrimoniais e absolutos […] é este um círculo de direitos 

                                                           

10  JORGE MIRANDA,  Manual de Direito Constitucional, ob. cit., p. 91. 
11 JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Coimbra, 
Almedina, 7ª edição, 2010, p. 408. 
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necessários: um conteúdo mínimo e imprescindível da esfera jurídica de cada 

pessoa”12. 

O ordenamento jurídico nacional legitima o direito à reserva da 

intimidade da vida privada, no art.º 26.º da CRP, como direito fundamental13 e no 

art.º 80.º do CC, como direito de personalidade. 

Um olhar atento faz-nos constatar que tão-só em 2003, o legislador (e em 

2009 de uma forma mais sistematizada), veio estatuir os direitos de 

personalidade em sede laboral, dilatando este direito à reserva da intimidade da 

vida priva à esfera laboral, de acordo com o preceituado no art.º 16.º do CT. Deste 

modo, a pedra de toque consiste no equilíbrio entre este direito do trabalhador e 

outros de salvaguarda constitucional como a liberdade de iniciativa económica 

privada14 e liberdade da empresa – árdua missão do legislador de apaziguamento 

e harmonização de direitos. É nesta conjuntura, que são fundados balizamentos 

principalmente, no que tange ao uso de meios de vigilância, sendo unicamente 

autorizados sempre que se proponham à proteção da segurança de pessoas e bens 

ou quando peculiares exigências da atividade o estipulem. A utilização destes 

meios está subjugada à autorização da CNPD. O tratamento destes dados está 

subordinado à Lei da Proteção de Dados Pessoais e não pode ser aproveitada para 

fins de avaliação de desempenho. 

Com efeito, na relação laboral delineiam-se direitos e obrigações, os quais 

impendem sob o trabalhador e empregador. O trabalhador conserva o seu direito 

à individualidade, não obstante se encontrar integrado na empresa. Os direitos 

fundamentais do trabalhador atingem aqui uma dimensão substancial. 

JOSÉ JOÃO ABRANTES dizia: “atenção crescente à chamada cidadania da 

empresa, isto é, aos direitos fundamentais não especificamente laborais, aos 

                                                           

12 CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO, Teoria Geral do Direito Civil, Coimbra, Coimbra Editora, 3ª 
edição actualizada, 1999, pp. 206 e 207. 
13 Não olvidemos também o art.º 35.º da CRP, o qual determina que “Todos os cidadãos têm o 
direito de acesso aos dados informatizados que lhes digam respeito, podendo exigir a sua 
rectificação e actualização, e o direito de conhecer a finalidade a que se destinam, nos termos da 
lei”. 
14 Previsto no art.º 67.º, n.º 1 da CRP. 
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direitos do cidadão, que os exerce, enquanto trabalhador na empresa”15. Assim, é 

imprescindível ter-se presente que o trabalhador continua a ser uma pessoa 

distinta da empresa e que com ela se não mescla. 

 

3. COTEJO ENTRE O PODER DE DIREÇÃO DO EMPREGADOR E O 

DIREITO À RESERVA DA INTIMIDADE DA VIDA PRIVADA DO TRABALHADOR 

Confere-se à publicação The right to privacy na Harvard Law Review, em 15 

de dezembro de 1890, da autoria de SAMUEL WARREN e LOUIS BRANDEIS a 

emergência do conceito de reserva da intimidade da vida privada. 

Três anos transcorridos, a jurisprudência norte-americana, assevera o 

direito à privacity personality16. Nesse sentido, OLIVEIRA ASCENSÃO17 declara que o 

right to be let alone se reconduz a um “direito dos egoísmos privados”. 

Modernamente, o direito à reserva da intimidade da vida privada pode ser 

captado sob dois ângulos: o de inviabilizar a aquisição de informações relativas à 

vida privada e o de objetar a disseminação dessas informações. 

No ordenamento jurídico nacional, o direito à intimidade espelha-se como 

direito da personalidade e direito fundamental, profetizado na CRP, no art.º 26º. 

Assumindo também previsão no art.º 16.º do CT. O n.º 2 desse último preceito é 

preciso no que se relaciona com a demarcação do direito à reserva da intimidade 

da vida privada. A Sphärentheorie muito cooperou para essa delimitação, uma vez 

que distinguiu a doutrina das três esferas, quanto à circunscrição da dimensão da 

tutela desse direito: esfera pública, íntima e privada. Deste modo, a primeira 

materializa-se em comportamentos que podem ser conhecidos de todas as 

pessoas, não operando circunspeção de espécie alguma. Já a esfera íntima, 

encerra informações inacessíveis e inalcançáveis a não ser pelo próprio detentor 

                                                           

15 JOSÉ JOÃO ABRANTES, «O Novo Código do Trabalho e os Direitos de Personalidade do 
Trabalhador», in AA.VV., A Reforma do Código do Trabalho, Coimbra, Coimbra Editora, 2004, p. 
142. 
16 No âmbito do processo Marks vs Joffra, em 1983, veio consagrar-se outro direito apelidado the 
right to be let alone. 
17 OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil Teoria Geral, vol. I, Coimbra, Coimbra Editora, 1997, p. 110. 
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do direito e pelas pessoas a quem este as revele. Relativamente à esfera privada, 

subsistirá sempre reserva, mas não tão impermeável como na esfera íntima, 

dependerá de múltiplos fatores e condições respeitantes ao sujeito detentor deste 

direito de personalidade. 

Todavia, alguns autores portugueses18 julgam que poderá ser desvantajosa 

a demarcação entre as esferas privada e íntima. Dessarte, a recetividade da 

Sphärentheorie19, poderá conduzir a uma desproteção da esfera da vida privada. 

Se analisarmos os normativos supramencionados, art.º 26.º da CRP e art.º 16.º do 

CT, constatamos que os mesmos se destinam à tutela da reserva da intimidade da 

vida privada, aparentando excluir do seu círculo questões da vida privada. Será 

mesmo assim? Parece-nos que não. O ordenamento jurídico nacional ampara 

ambas as esferas – privada e íntima, porém com graus diferenciados de 

intensidade. No que toca à noção de reserva da intimidade da vida privada, o 

legislador nacional estipulou como princípio geral o impedimento de 

interferência na vida privada das pessoas, e como ressalva a intromissão, mas 

apenas nos casos explicitamente prenunciados na lei. Conquanto, este direito 

embate não raras vezes, com direitos do empregador, designadamente, com o seu 

poder de direção20, preceituado no art.º 97.º do CT, o qual não se representa 

como uma autoridade supremo, uma vez que o legislador consagrou nesse 

mesmo normativo que o mesmo será praticado “[…] dentro dos limites 

decorrentes do contrato e das normas que o regem”. 

                                                           

18 Entendimento perfilhado por PAULO MOTA PINTO, «O direito à reserva sobre a intimidade da vida 
privada», in BFDUC, nº 69, 1993, pp. 530 e 531. 
19 Consagrada na doutrina alemã. 
20 Tendo em consideração este poder, JEAN-MAURICE VERDIER, Droit du Travail, 10 éme ed., Dalloz, 
1996, p. 69 e 246, aduz que o ordenamento jurídico francês prevê duas perspetivas do mesmo: 
uma voltada para a empresa e outra para os recursos humanos (os trabalhadores). Refere ainda, 
que este poder não poderá intrometer-se na vida privada e pessoal do trabalhador. Aliás foi um 
acérrimo crítico da jurisprudência francesa, por perante a violação desse direito, não considerar 
nulo o comportamento do empregador, apenas permitindo a reintegração do trabalhador. 
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Além disso, no parecer de TERESA COELHO MOREIRA21, o poder de direção 

contém ainda o poder de controlo e vigilância. 

Malgrado o evidente e duradouro confronto entre o poder de direção do 

empregador e o direito à reserva da intimidade da vida privada do trabalhador, o 

legislador esforça-se por balancear ambos os direitos, tentando instituir uma 

efectiva simetria entre eles. Desta maneira, a doutrina e a jurisprudência têm 

procurado descortinar soluções para aquietar estes antagonismos, 

particularmente no que concerne aos meios de vigilância à distância. Sem 

embargo, nesses conflitos deverá sempre reinar o respeito pela dignidade da 

pessoa humana por meio da utilização do princípio da proporcionalidade, sob os 

ângulos da idoneidade, necessidade e proibição do excesso. 

Secundando o raciocínio de GUILHERME DRAY, é determinante impedir que 

“os benefícios que o empregador pretende obter sejam desproporcionados em 

relação ao grau de lesão que vai ser causado à privacidade dos trabalhadores”22. 

 

4. O GPS COMO MEIO DE VIGIAR À DISTÂNCIA E A SUA INTRUSÃO 

NO DIREITO À RESERVA DA INTIMIDADE DA VIDA PRIVADA DO 

TRABALHADOR 

A entidade legiferante consagrou no art.º 20.º do CT a regra geral de 

impedimento da utilização pelo empregador dos meios de vigilância à distância 

no local de trabalho por forma a monitorizar o trabalhador. Deste modo, a 

supressão dessa regra geral poderá tão-só suceder “[…] sempre que tenha por 

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

exigências inerentes à natureza da atividade o justifiquem”23. Quando assim for, 

                                                           

21 TERESA COELHO MOREIRA, «Intimidade do Trabalhador e Tecnologia e Informática», in AA.VV., 
VII Congresso Nacional de Direito do Trabalho, coordenação por António Moreira, Coimbra, 
Almedina, 2004, pp. 177 e ss. No mesmo segmento, LUIZ ANTONIO FERNANDEZ VILLAZÓN, Las 
Facultades Empresariales de Control de la Actividad Laboral, Thompson, Aranzadi, Cizur Menor 
(Navarra), 2003, p. 20 e ss. 
22 AA.VV., Código do Trabalho Anotado, Coimbra, Almedina, 6ª edição, 2008, anotação ao art.º 20.º 
por GUILHERME DRAY, p. 131. 
23 Previsto no art.º 20.º, n.º 2 do CT. 
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[…] “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”24. 

GUILHERME DRAY25 advoga que meios de vigilância à distância26 consistem 

em equipamento audiovisual, câmaras de vídeo, microfones dissimulados, 

mecanismos de escuta e registo telefónico. Assim, é inteiramente percetível o 

impedimento estatuído no Código do Trabalho Português, representando-se 

como degradante e aviltante para o trabalhador um continuado controlo e 

monitorização por intermédio destes meios. Nessa sequência, a Organização 

Internacional do Trabalho afirma que o emprego desses meios de vigilância, 

atenta contra a dignidade humana e lesa seriamente o direito à reserva da vida 

privada do trabalhador. Isto posto, só em circunstâncias extraordinárias e 

categoricamente previstas na lei, se poderá concordar com o uso desses meios. 

Ainda assim, mesmo que ocorram essas circunstâncias pontuais e taxativamente 

previstas na lei, o art.º 21.º do CT impõe uma autorização da Comissão Nacional 

de Proteção de Dados, que deliberará tomando em linha de conta os princípios da 

proporcionalidade, adequação e necessidade27.  

                                                           

24 Consagrado no art.º 20.º, n.º 3 do CT. 
25 AA.VV., Código do Trabalho Anotado, Coimbra, Almedina, 6ª edição, 2008, anotação ao art.º 20.º 
por GUILHERME DRAY, p. 130. 
26 Os meios de vigilância são autorizados no ordenamento espanhol. Este consente que o 
empregador imponha as medidas de vigilância e controlo que julgue mais pertinentes para se 
certificar que o trabalhador desempenha as suas obrigações e deveres, contudo para tal incumbe-
lhe zelar pela dignidade humana deste – nº 3 do art. 20º do Estatuto de Los Trabajadores. 
27 De destacar o art.º 88.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados publicado a 04 de maio de 
2016 e que entrará em vigor a 25 de maio de 2018, instrumento que vem possibilitar a adoção por 
cada Estado-Membro, no contexto laboral, de “[…] normas mais específicas para garantir a defesa 
dos direitos e liberdades no que respeita ao tratamento de dados pessoais dos trabalhadores[…]”. 
As quais se podem concretizar em “[…] medidas adequadas e específicas para salvaguardar a 
dignidade, os interesses legítimos e os direitos fundamentais do titular dos dados, com especial 
relevo para a transparência do tratamento de dados, a transferência de dados pessoais num grupo 
empresarial ou num grupo de empresas envolvidas numa atividade económica conjunta e os 
sistemas de controlo no local de trabalho”. 
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Nos tempos hodiernos, temos presenciado a uma gradativa introdução do 

GPS (Global Positioning System)28 nas relações laborais. 

Por isso, surgem neste âmbito diversas interrogações… o GPS pode ou não 

ser apreciado como meio de vigilância à distância nos termos dos artigos 20.º e 

21.º do CT? A utilização dos dados assinalados pelo GPS viola ou não o direito à 

reserva da intimidade da vida privada do trabalhador? 

O acórdão do STJ de 22 de maio de 2007, proc. n.º 07S054, Relator Pinto 

Hespanhol, consagra que “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”29. Na mesma esteira, profetizou o 

mesmo Tribunal por Acórdão pronunciado em 13 de novembro de 2013, proc. n.º 

73/12.3TTVNF.P1.S1, Relator Mário Belo Morgado, “o dispositivo de GPS instalado, 

pelo empregador, em veículo automóvel utilizado pelo seu trabalhador no 

exercício das respetivas funções, não pode ser qualificado como meio de 

vigilância à distância no local de trabalho, nos termos definidos no referido 

preceito legal, porquanto apenas permite a localização do veículo em tempo real, 

referenciando-o em determinado espaço geográfico, não permitindo saber o que 

faz o respetivo condutor…Encontrando-se o GPS instalado numa viatura 

exclusivamente afeta às necessidades do serviço, não permitindo a captação ou 

registo de imagem ou som, o seu uso não ofende os direitos de personalidade do 

trabalhador, nomeadamente a reserva da intimidade da sua vida privada e 

familiar”30. 

Ao invés, determinou o Tribunal da Relação do Porto, por acórdão de 22 

de abril de 2013, proc. n.º 73/12.3TTVNF.P1, Relator António José Ramos, “[…] seja 

através de uma interpretação extensiva ou mediante uma interpretação atualista 
                                                           

28 Denominado Sistema de Posicionamento Global, criado pelos EUA, tendo como alicerce o 
projeto NAVSTAR, datado de 1960, foi proclamado totalmente funcional em 1995. 
29 Disponível no endereço eletrónico: www.dgsi.pt, [consult. 2018-02-03]. 
30 Disponível no endereço eletrónico: www.dgsi.pt, [consult. 2018-02-03]. 
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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. 

[…] A geolocalização mediante a utilização do GPS pode ser utilizada com o 

objetivo de “proteção de pessoas e bens”, mas não pode 

servir de meio de controle de desempenho profissional do trabalhador, uma vez 

que a respetiva utilização com esses objetivos comprime o direito à reserva da 

vida privada do trabalhador. […] A utilização do GPS – como equipamento 

eletrónico de vigilância e controlo que é – e o respetivo tratamento, implica uma 

limitação ou restrição do direito à reserva da intimidade da vida privada, 

consignada no artigo 26.º n.º 1 da CRP, nomeadamente uma 

restrição à liberdade de movimento, integrando esses dados, por tal motivo, 

informação relativa à vida privada dos trabalhadores […]”31. 

                                                           

31 Disponível no endereço eletrónico: www.dgsi.pt [2018-02-04]. No mesmo segmento pronunciou-
se o Ac. do TRG de 03 de março de 2016, proc. n.º 20/14.7T8VRL.G1, Relatora Manuela Fialho, 
acrescentando que “[…] Se a empregadora recorre ao aparelho em causa para obter outro tipo de 
dados, designadamente a conferência da quilometragem percorrida em confronto com os dados 
transmitidos pelo próprio trabalhador, não está a avaliar o desempenho profissional, situação em 
que os dados obtidos são lícitos […]”. Vejamos igualmente o profetizado pelo Ac. do TRP de 04 de 
fevereiro de 2013, proc. nº 229/11.6TTLMG.P1, Relator João Diogo Rodrigues, “[…] O empregador 
não pode, em caso algum, 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. II - Mas já é lícita a utilização desse equipamento quando o mesmo tiver por 
finalidade o controlo da organização produtiva, numa perspetiva de proteção e segurança de 
pessoas e bens. III - Só neste último caso, e não no primeiro, pode haver necessidade de 
harmonizar o direito do trabalhador com os demais interesses em confronto, uma vez que o 
controlo da organização produtiva é suscetível, ainda que incidentalmente, de permitir a 
verificação da conduta e desempenho do próprio trabalhador […]”. O Acórdão do TRP de 05 de 
dezembro de 2016, proc. n.º 20/14.8T8AVR.P1, Relator Domingos Morais, assevera que “I - A 
utilização do GPS - como equipamento eletrónico de vigilância e controlo que é - e o respetivo 
tratamento dos dados recolhidos implica uma limitação ou restrição do direito à reserva da 
intimidade da vida privada do trabalhador, consignado no art. 26.º, n.º 1, da CRP, nomeadamente 
uma restrição à liberdade de movimento, integrando esses dados, por tal motivo, informação 
relativa à vida privada dos trabalhadores controlados. II - Estando em causa o tratamento de 
dados pessoais e recolha de registos através da utilização do GPS, 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, a mesma está sujeita às considerações previstas nos art. 20.º e 21.º do Cód. Trabalho. III - 
Uma vez que a entidade empregadora não deu cumprimento aos requisitos de utilização previstos 
nestes normativos, forçoso é concluir que os dados pessoais referentes ao trabalho não foram 
recolhidos de forma lícita e como tal não poderão ser utilizados como meio de prova em sede de 
procedimento disciplinar e respetiva impugnação judicial do despedimento […]”. E ainda o 
Acórdão do TRE de 08 de maio de 2014, proc. n.º 273/11.3TTSTR.E1, Relator Paula do Paço, no qual 
se determina que “A instalação de um equipamento de GPS em viatura atribuída pelo empregador 
ao trabalhador para uso total, constitui, sem autorização deste, uma ingerência inadmissível na 
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Conquanto, sopesando a perturbação descortinada na interpretação dos 

artigos 20.º e 21.º do CT, e a propagação de decisões judiciais em sentidos 

distintos, a CNPD viu-se impulsionada a pronunciar-se sobre a questão em 

apreço. Deste modo, proferiu a 17 de novembro de 2014, a Deliberação n.º 

7680/201432, a qual vem fincar as linhas orientadoras referentes ao tratamento de 

dados pessoais consequentes do uso de tecnologias de geolocalização na 

conjuntura laboral. Nestes termos o GPS foi caraterizado como um meio que 

proporciona conhecer a localização geográfica de uma pessoa ou objeto e coligir 

dados relativos ao utilizador, proporcionando a constatação e conhecimento dos 

itinerários executados, locais visitados e a durabilidade dos mesmos, com grande 

precisão33. 

Nestes termos, para a CNPD a utilização de mecanismos de geolocalização 

em veículos automóveis ou outros equipamentos móveis representa um 

preocupante atentado à privacidade do trabalhador, e por esse facto deve ser 

analisado como tratamento de dados pessoais. Ademais, veio enquadrar a vida 

privada do trabalhador como dado pessoal, conferindo-lhe a qualidade de dado 

sensível, nos termos do art.º 7.º, n.º 1 da Lei de Proteção de Dados ainda em vigor, 

consagrando nessa disposição uma ampla proibição de tratamento de dados 

sensíveis. 

No contexto laboral, estes dispositivos são utilizados essencialmente em 

veículos automóveis, postos à disposição do trabalhador por parte da entidade 

patronal. E foi precisamente nesta conjuntura que a CNPD centralizou a sua 

inquietação, buscando circunscrever as situações em que a utilização de 

dispositivos de geolocalização se afigura possível e qual o seu enquadramento. 

                                                                                                                                                                          

sua vida privada”. Todos os arestos disponíveis no endereço eletrónico: www.dgsi.pt, [consult. 
2018-02-04]. 
32 Disponível no endereço eletrónico: http://www.acbraga.pt/wp-
content/uploads/2015/02/CNPD.pdf, [consult. 2018-02-07].  
33 Aliás possibilita georreferenciar “pessoas e/ou objetos com 1-2 metros de diferença em relação 
ao seu posicionamento real”. Cfr. Deliberação n.º 7680/2014 da CNPD, ponto 2, p. 5, disponível no 
endereço eletrónico: https://www.cnpd.pt/bin/orientacoes/DEL_7680-2014_GEO_LABORAL.pdf, 
[consult. 2018-02-28]. 
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Logo, é admissível a instalação de dispositivos de geolocalização nos veículos 

automóveis em três espécies de casos, todavia jamais com a intenção de controlar 

o desempenho do trabalhador: gestão de frotas; proteção de pessoas e bens34 e 

prova de cumprimento de contrato ou a prova do cumprimento de legislação 

relativa à segurança rodoviária. A mesma entidade consente ainda no âmbito da 

gestão de frotas (em serviço externo) a geolocalização nos termos do art.º 20.º, n.º 

2 do CT “quando particulares exigências inerentes à natureza da atividade o 

justifiquem”35. Em qualquer dos casos a entidade empregadora encontra-se 

compelida a dar conhecimento aos trabalhadores acerca da colocação de 

dispositivos de geolocalização nos equipamentos, a assinalar os pressupostos de 

emprego dos mesmos, e no caso da sua existência, pedir parecer antecipado à 

Comissão de Trabalhadores36. 

A deliberação ora enunciada dirige-se igualmente aos fabricantes de 

automóveis, aos fornecedores de plataformas que disponibilizam tecnologia para 

a monitorização dos dispositivos de geolocalização, determinando a apelidada 

Privacy by design37. 

De notar que é o empregador que está incumbido de fazer o tratamento 

desses dados38. 

                                                           

34 Essa proteção concretiza-se quando a viatura transporta materiais perigosos, tóxicos, 
inflamáveis armas, munições, explosivos, medicamentos, resíduos perigosos ou materiais de 
elevado valor aferido nos termos do art.º 202.º, n.º 1, alínea a) do CP. 
35 Configuram essas atividades a assistência técnica externa ou ao domicílio; distribuição de bens; 
transporte de passageiros; transporte de mercadorias e segurança privada. 
36 Interpretação conjugada dos art.º 20.º, n.º 3 e art.º 21.º, n.º 4 do CT. 
37 Abarca sete princípios da privacidade desde a conceção, e foi acolhida por resolução, em 
outubro de 2010, por reguladores internacionais na assembleia anual de Proteção de Dados 
Internacional e da Vida Privada em Jerusalém, Israel. Ademais, o Regulamento Geral de Proteção 
de Dados, publicado a 4 de maio de 2016, no Jornal Oficial da União Europeia, diploma que 
entrará em vigor a 25 de maio de 2018, vem enfatizar a privacidade desde a conceção e por defeito 
(by default), no seu art.º 25.º.  
38 Nos termos do art.º 21.º, n.º 3 do CT “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”. 
A deliberação da CNPD concretiza quais os dados que podem ser objeto de tratamento e o prazo 
máximo de conservação é de uma semana depois do evento. Acrescenta que o trabalhador pode 
ter acesso aos dados que lhes sejam concernentes. 
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À vista disso, não é ainda pacífica, em sede jurisprudencial39, a 

caraterização do GPS como um meio de vigilância à distância40. Contudo, pensa-

se que esta matéria em breve será objeto de maior harmonização das decisões 

judiciais, uma vez que o avanço tecnológico, maiormente no que concerne aos 

dispositivos de geolocalização, a que se tem assistido ao longo dos tempos 

permite uma tal precisão que não era imaginável há poucos anos e, por isso, não 

se afigurava tão intrusiva para a esfera da vida privada do trabalhador. No 

entanto, presentemente subsiste outro ponto no qual habita grande embaraço, ou 

seja, a utilização do GPS como meio de monitorizar o desempenho profissional 

do trabalhador41. É esse desiderato, perentoriamente vedado pelo ordenamento 

jurídico português.  

Neste viés, podemos afirmar que a legislação nacional não é totalmente 

imaleável no que a esta questão concerne, asseverando como regra geral a sua 

                                                           

39 Particularmente, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal de Justiça. 
40 Até à data da publicação da Deliberação da CNPD, a questão central que assombrava os 
Tribunais era a qualificação do GPS como meio de vigilância à distância. Sombra que ainda 
permanece após a publicação da referida deliberação, pois não se encontra resolvida essa 
problemática. Aliás, essa qualificação é de extrema relevância, até porque a CNPD só pode 
ordenar autorizações de tratamento de dados sensíveis se o dispositivo de GPS for considerado 
meio de vigilância à distância, nos termos do art.º 20.º do CT. No fundo, o art.º 20.º do CT tem de 
se articular com o art.º 7.º da Lei de Proteção de Dados, caso contrário não estão reunidos os 
pressupostos de legitimação para a mencionada autorização. 
Poderá igualmente ser lícito o tratamento de dados sensíveis através de disposição legal; se for 
prestado pelo titular “consentimento expresso para esse tratamento”; ou “quando por motivos de 
interesse público importante esse tratamento for indispensável ao exercício das atribuições legais 
ou estatutárias do seu responsável”. Alguns dos acórdãos citados não incluíram este equipamento 
no cardápio de meios de vigilância à distância (porque não se verificava gravação de imagem e 
som) e nessa sequência entendiam não haver lesão do direito à reserva da intimidade da vida 
privada do trabalhador. Outros acórdãos a que se fez referência têm um entendimento contrário, 
incluindo o GPS no menu dos meios de vigilância à distância, e como tal constituindo uma 
intensa agressão ao direito de personalidade do trabalhador. Sem embargo, todos concordaram 
num aspeto: em caso algum poderão os meios de vigilância à distância ser utilizados com o 
objetivo de controlar o desempenho profissional do trabalhador. Aliás, VIRIATO REIS advoga que o 
consentimento prestado pelo trabalhador no sentido de ser monitorizado seu desempenho por 
meio de videovigilância não confere licitude ao ato. Cfr. VIRIATO REIS, «Ilicitude da videovigilância 
no local de trabalho. Segurança de pessoas e bens. Direito à reserva da intimidade da vida privada 
e direito à imagem dos trabalhadores», in Revista do Ministério Público, ano 27, n.º 106, abril-
junho 2006, pp. 185-186. 
41 Cfr. Ac. do TRC de 6 de fevereiro de 2015 “O art.º 20.º, n.º 1 do Código do Trabalho proíbe a 
utilização de meios de vigilância à distância para controlar de forma dedicada e permanente o 
desempenho profissional do trabalhador”. Disponível no endereço eletrónico: www.dgsi.pt, [2018-
02-06]. 
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interdição, mas descerrando ao mesmo tempo, um menu de casos em que essa 

regra geral pode ser derrogada, sempre que se observem uma sequência de 

exigências e desde que confirmadas dadas circunstâncias antecipadamente 

definidas e demarcadas. 
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Conclusão 

No labirinto de soluções e dificuldades a que o impacto tecnológico 

encaminhou a sociedade civil e empresarial, surgiram à tona questões de ordem 

económico-financeira, social e até jurídica. 

Na conjuntura laboral, experimenta-se a este propósito uma dicotomia de 

sensações, por um lado, hesitações, inseguranças e angústias, por outro, 

ansiedade, exaltação e júbilo. 

A esta acresce o redimensionamento da própria noção de empresa, a sua 

procura ininterrupta pela produtividade, lucro e redução de custos, o 

reposicionamento do trabalhador nessa “nova” dimensão e a salvaguarda dos seus 

direitos fundamentais. 

Insta neste âmbito compatibilizar todos estes aspetos, por forma a não 

defraudar qualquer um deles. O legislador e os tribunais assumem aqui uma 

função capital, que não podem largar em mãos alheias, considerando a 

perigosidade que tal produziria. Destarte, considerando a vulnerabilidade 

fundamentalmente do direito à reserva da vida privada a que os progressos 

tecnológicos conduziram, o Código do Trabalho extravasa uma inquietação 

permanente de coadunar os direitos do empregador com os direitos do 

trabalhador. 

Assim, a CNPD estriba a sua posição na conceção do Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem, o qual tem asseverado que se deve fazer uma interpretação 

amplificada da expressão “vida privada”. Pelo que, para a Comissão, os 

dispositivos de geolocalização assumem-se como intrusivos na vida privada, a 

qual deve ser preservada, de acordo com o estatuído no art.º 8.º, n.º 1, da 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 

Importa não perder de vista que, o recurso a estes meios de geolocalização 

jamais será lícita caso a vigilância se faça de modo clandestino e se o desiderato 

da sua utilização for supervisionar o desempenho profissional do trabalhador. 
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Para finalizar, constatando existirem divergências na esfera 

jurisprudencial, no que respeita à qualificação do GPS como meio de vigilância à 

distância, a CNPD veio proclamar a Deliberação n.º 7680/2014, reivindicando um 

upgrade da argumentação aduzida pelos tribunais. Nada obstante, não se verifica 

ainda uma harmonização da jurisprudência, principalmente, no seio do STJ, no 

que tange a esta temática. Pensamos que a entrada em vigor do Regulamento 

Geral de Proteção de Dados, bem como a gigantesca e sempre atual revolução 

tecnológica, cujos dispositivos criados são cada vez mais inovadores e precisos 

darão o impulso necessário à mudança gradual de mentalidades, já que como 

dizia ANTÓNIO MACHADO “se hace caminho al andar”. 
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