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Teletrabalho. Governo admite alargar casos em que trabalhador pode
optar
25 março 2021

O secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, admitiu hoje alargar os casos em que o trabalhador

pode optar pelo teletrabalho, mas sublinhou que o princípio de acordo entre as partes deve manter-se.

"O princípio deve ser o de voluntariedade e de acordo entre as partes, sem prejuízo do alargamento do leque dos casos em que o trabalhador

pode requerer o teletrabalho", disse Miguel Cabrita, que participou num webinar sobre "A Legislação Laboral e os Desafios do Teletrabalho",

organizado pela Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).

O secretário de Estado lembrou que o Governo está a ultimar o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que será apresentado até final do mês

e servirá de base à discussão para a regulação do teletrabalho, referindo que também no parlamento já há iniciativas legislativas sobre o tema.

Na semana passada, o BE apresentou um anteprojeto de diploma em que defende que os trabalhadores com filhos menores de 12 anos devem

ter direito a exercer a atividade em teletrabalho quando este seja compatível com a função.

Miguel Cabrita, em jeito de brincadeira, disse apenas que o alargamento das situações em que o trabalhador poderá pedir o teletrabalho "não

será seguramente até à idade do serviço militar obrigatório, que aliás já nem existe".

"Não é para se fazer uma revolução na regulação do teletrabalho, isso não se justifica nem teria sentido, mas para fazermos ajustamentos e

melhorias em diferentes perspetivas e dimensões", frisou o governante.

Segundo disse, a legislação laboral "carece de ser densificada em vários aspetos" e ter em conta, por exemplo, os modelos híbridos de trabalho

à distância que "minoram alguns dos riscos e permitem tirar parido das potencialidades do teletrabalho" ou a conciliação da vida familiar e

profissional.

O secretário de Estado voltou a defender que a regulação do teletrabalho, que será discutida com os parceiros sociais, não deve ser feita com

base "na situação de exceção" que ocorreu durante o confinamento e que obrigou milhares de pessoas a trabalharem de casa.
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Governo não quer revolução na regulação do teletrabalho. «Não se justifica
nem teria sentido», afirmou Miguel Cabrita
O secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, afirmou que não quer uma “revolução” na regulação do

teletrabalho, mas admite ajustes nos quais a regras para o trabalho fora das instalações das entidades empregadoras assentem na

voluntariedade e no acordo entre as partes, como modelos híbridos e também com medidas para evitar que sejam sobretudo as mulheres a

ficar em teletrabalho.

«Não é para se fazer uma revolução na regulação do teletrabalho, isso não se justifica nem teria sentido, mas para fazermos ajustamentos e

melhorias em diferentes perspectivas e dimensões», adiantou Miguel Cabrita, que participou num webinar sobre “A Legislação Laboral e os

Desafios do Teletrabalho”, organizado pela Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).

Segundo disse, a legislação laboral «carece de ser densificada em vários aspectos» e ter em conta, por exemplo, os modelos híbridos de

trabalho à distância que «minoram alguns dos riscos e permitem tirar parido das potencialidades do teletrabalho» ou a conciliação da vida

familiar e profissional.

O secretário de Estado voltou a defender que a regulação do teletrabalho, que será discutida com os parceiros sociais, não deve ser feita com

base «na situação de excepção» que ocorreu durante o confinamento e que obrigou milhares de pessoas a trabalharem de casa.
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Governo admite alargar situações em que trabalhadores podem pedir
teletrabalho
Lisboa, 24 mar 2021 (Lusa) – O secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, admitiu hoje alargar os

casos em que o trabalhador pode optar pelo teletrabalho, mas sublinhou que o princípio de acordo entre as partes deve manter-se.

“O princípio deve ser o de voluntariedade e de acordo entre as partes, sem prejuízo do alargamento do leque dos casos em que o trabalhador

pode requerer o teletrabalho”, disse Miguel Cabrita, que participou num webinar sobre "A Legislação Laboral e os Desafios do Teletrabalho”,

organizado pela Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).
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Governo admite alargar situações em que trabalhadores podem pedir
teletrabalho
NACIONAL 24.03.2021 19H24 

Escrito por Redação 

NO ENTANTO, O PRINCÍPIO DE ACORDO ENTRE AS PARTES DEVE MANTER-SE.

O secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, admitiu hoje alargar os casos em que o trabalhador

pode optar pelo teletrabalho, mas sublinhou que o princípio de acordo entre as partes deve manter-se.

"O princípio deve ser o de voluntariedade e de acordo entre as partes, sem prejuízo do alargamento do leque dos casos em que o trabalhador

pode requerer o teletrabalho", disse Miguel Cabrita, que participou num webinar sobre "A Legislação Laboral e os Desafios do Teletrabalho",

organizado pela Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).

O secretário de Estado lembrou que o Governo está a ultimar o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que será apresentado até final do mês

e servirá de base à discussão para a regulação do teletrabalho, referindo que também no parlamento já há iniciativas legislativas sobre o tema.

Na semana passada, o BE apresentou um anteprojeto de diploma em que defende que os trabalhadores com filhos menores de 12 anos devem

ter direito a exercer a atividade em teletrabalho quando este seja compatível com a função.

Miguel Cabrita, em jeito de brincadeira, disse apenas que o alargamento das situações em que o trabalhador poderá pedir o teletrabalho "não

será seguramente até à idade do serviço militar obrigatório, que aliás já nem existe".

"Não é para se fazer uma revolução na regulação do teletrabalho, isso não se justifica nem teria sentido, mas para fazermos ajustamentos e

melhorias em diferentes perspetivas e dimensões", frisou o governante.

Segundo disse, a legislação laboral "carece de ser densificada em vários aspetos" e ter em conta, por exemplo, os modelos híbridos de trabalho

à distância que "minoram alguns dos riscos e permitem tirar parido das potencialidades do teletrabalho" ou a conciliação da vida familiar e

profissional.

O secretário de Estado voltou a defender que a regulação do teletrabalho, que será discutida com os parceiros sociais, não deve ser feita com

base "na situação de exceção" que ocorreu durante o confinamento e que obrigou milhares de pessoas a trabalharem de casa.
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Governo admite alargar situações em que trabalhadores podem pedir
teletrabalho
O secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, admitiu hoje alargar os casos em que o trabalhador

pode optar pelo teletrabalho, mas sublinhou que o princípio de acordo entre as partes deve manter-se.

"O princípio deve ser o de voluntariedade e de acordo entre as partes, sem prejuízo do alargamento do leque dos casos em que o trabalhador

pode requerer o teletrabalho", disse Miguel Cabrita, que participou num webinar sobre "A Legislação Laboral e os Desafios do Teletrabalho",

organizado pela Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).

O secretário de Estado lembrou que o Governo está a ultimar o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que será apresentado até final do mês

e servirá de base à discussão para a regulação do teletrabalho, referindo que também no parlamento já há iniciativas legislativas sobre o tema.
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Governo admite alargar situações em que trabalhadores podem pedir
teletrabalho
Lisboa, 24 mar 2021 (Lusa) -- O secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, admitiu hoje alargar os

casos em que o trabalhador pode optar pelo teletrabalho, mas sublinhou que o princípio de acordo entre as partes deve manter-se.

"O princípio deve ser o de voluntariedade e de acordo entre as partes, sem prejuízo do alargamento do leque dos casos em que o trabalhador

pode requerer o teletrabalho", disse Miguel Cabrita, que participou num webinar sobre "A Legislação Laboral e os Desafios do Teletrabalho",

organizado pela Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).

O secretário de Estado lembrou que o Governo está a ultimar o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que será apresentado até final do mês

e servirá de base à discussão para a regulação do teletrabalho, referindo que também no parlamento já há iniciativas legislativas sobre o tema.

Na semana passada, o BE apresentou um anteprojeto de diploma em que defende que os trabalhadores com filhos menores de 12 anos devem

ter direito a exercer a atividade em teletrabalho quando este seja compatível com a função.

Miguel Cabrita, em jeito de brincadeira, disse apenas que o alargamento das situações em que o trabalhador poderá pedir o teletrabalho "não

será seguramente até à idade do serviço militar obrigatório, que aliás já nem existe".

"Não é para se fazer uma revolução na regulação do teletrabalho, isso não se justifica nem teria sentido, mas para fazermos ajustamentos e

melhorias em diferentes perspetivas e dimensões", frisou o governante.

Segundo disse, a legislação laboral "carece de ser densificada em vários aspetos" e ter em conta, por exemplo, os modelos híbridos de trabalho

à distância que "minoram alguns dos riscos e permitem tirar parido das potencialidades do teletrabalho" ou a conciliação da vida familiar e

profissional.

O secretário de Estado voltou a defender que a regulação do teletrabalho, que será discutida com os parceiros sociais, não deve ser feita com

base "na situação de exceção" que ocorreu durante o confinamento e que obrigou milhares de pessoas a trabalharem de casa.
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Governo admite alargar situações em que trabalhadores podem pedir
teletrabalho
O secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, admitiu hoje alargar os casos em que o trabalhador

pode optar pelo teletrabalho, mas sublinhou que o princípio de acordo entre as partes deve manter-se.

“O princípio deve ser o de voluntariedade e de acordo entre as partes, sem prejuízo do alargamento do leque dos casos em que o trabalhador

pode requerer o teletrabalho”, disse Miguel Cabrita, que participou num webinar sobre “A Legislação Laboral e os Desafios do Teletrabalho”,

organizado pela Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).

O secretário de Estado lembrou que o Governo está a ultimar o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que será apresentado até final do mês

e servirá de base à discussão para a regulação do teletrabalho, referindo que também no parlamento já há iniciativas legislativas sobre o tema.

Na semana passada, o BE apresentou um anteprojeto de diploma em que defende que os trabalhadores com filhos menores de 12 anos devem

ter direito a exercer a atividade em teletrabalho quando este seja compatível com a função.

Miguel Cabrita, em jeito de brincadeira, disse apenas que o alargamento das situações em que o trabalhador poderá pedir o teletrabalho “não

será seguramente até à idade do serviço militar obrigatório, que aliás já nem existe”.

“Não é para se fazer uma revolução na regulação do teletrabalho, isso não se justifica nem teria sentido, mas para fazermos ajustamentos e

melhorias em diferentes perspetivas e dimensões”, frisou o governante.

Segundo disse, a legislação laboral “carece de ser densificada em vários aspetos” e ter em conta, por exemplo, os modelos híbridos de trabalho

à distância que “minoram alguns dos riscos e permitem tirar parido das potencialidades do teletrabalho” ou a conciliação da vida familiar e

profissional.

O secretário de Estado voltou a defender que a regulação do teletrabalho, que será discutida com os parceiros sociais, não deve ser feita com

base “na situação de exceção” que ocorreu durante o confinamento e que obrigou milhares de pessoas a trabalharem de casa.
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Governo admite alargar situações em que trabalhadores podem pedir
teletrabalho - Antena Minho
O secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, admitiu hoje alargar os casos em que o trabalhador

pode optar pelo teletrabalho, mas sublinhou que o princípio de acordo entre as partes deve manter-se.

“O princípio deve ser o de voluntariedade e de acordo entre as partes, sem prejuízo do alargamento do leque dos casos em que o trabalhador

pode requerer o teletrabalho”, disse Miguel Cabrita, que participou num webinar sobre "A Legislação Laboral e os Desafios do Teletrabalho”,

organizado pela Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).

O secretário de Estado lembrou que o Governo está a ultimar o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que será apresentado até final do mês

e servirá de base à discussão para a regulação do teletrabalho, referindo que também no parlamento já há iniciativas legislativas sobre o tema.

Na semana passada, o BE apresentou um anteprojeto de diploma em que defende que os trabalhadores com filhos menores de 12 anos devem

ter direito a exercer a atividade em teletrabalho quando este seja compatível com a função.

Miguel Cabrita, em jeito de brincadeira, disse apenas que o alargamento das situações em que o trabalhador poderá pedir o teletrabalho “não

será seguramente até à idade do serviço militar obrigatório, que aliás já nem existe”.

“Não é para se fazer uma revolução na regulação do teletrabalho, isso não se justifica nem teria sentido, mas para fazermos ajustamentos e

melhorias em diferentes perspetivas e dimensões”, frisou o governante.

Segundo disse, a legislação laboral “carece de ser densificada em vários aspetos” e ter em conta, por exemplo, os modelos híbridos de trabalho

à distância que “minoram alguns dos riscos e permitem tirar parido das potencialidades do teletrabalho” ou a conciliação da vida familiar e

profissional.

O secretário de Estado voltou a defender que a regulação do teletrabalho, que será discutida com os parceiros sociais, não deve ser feita com

base "na situação de exceção” que ocorreu durante o confinamento e que obrigou milhares de pessoas a trabalharem de casa.
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Governo admite alargar situações em que trabalhadores podem pedir
teletrabalho
“O princípio deve ser o de voluntariedade e de acordo entre as partes, sem prejuízo do alargamento do leque dos casos em que o trabalhador

pode requerer o teletrabalho”, disse Miguel Cabrita, que participou num webinar sobre "A Legislação Laboral e os Desafios do Teletrabalho”,

organizado pela Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).

O secretário de Estado lembrou que o Governo está a ultimar o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que será apresentado até final do mês

e servirá de base à discussão para a regulação do teletrabalho, referindo que também no parlamento já há iniciativas legislativas sobre o tema.

Na semana passada, o BE apresentou um anteprojeto de diploma em que defende que os trabalhadores com filhos menores de 12 anos devem

ter direito a exercer a atividade em teletrabalho quando este seja compatível com a função.

Miguel Cabrita, em jeito de brincadeira, disse apenas que o alargamento das situações em que o trabalhador poderá pedir o teletrabalho “não

será seguramente até à idade do serviço militar obrigatório, que aliás já nem existe”.

“Não é para se fazer uma revolução na regulação do teletrabalho, isso não se justifica nem teria sentido, mas para fazermos ajustamentos e

melhorias em diferentes perspetivas e dimensões”, frisou o governante.

Segundo disse, a legislação laboral “carece de ser densificada em vários aspetos” e ter em conta, por exemplo, os modelos híbridos de trabalho

à distância que “minoram alguns dos riscos e permitem tirar parido das potencialidades do teletrabalho” ou a conciliação da vida familiar e

profissional.

O secretário de Estado voltou a defender que a regulação do teletrabalho, que será discutida com os parceiros sociais, não deve ser feita com

base "na situação de exceção” que ocorreu durante o confinamento e que obrigou milhares de pessoas a trabalharem de casa. 
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Governo admite alargar situações em que trabalhadores podem pedir
teletrabalho
O secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, admitiu hoje alargar os casos em que o trabalhador

pode optar pelo teletrabalho, mas sublinhou que o princípio de acordo entre as partes deve manter-se.

«O princípio deve ser o de voluntariedade e de acordo entre as partes, sem prejuízo do alargamento do leque dos casos em que o trabalhador

pode requerer o teletrabalho», disse Miguel Cabrita, que participou num webinar sobre “A Legislação Laboral e os Desafios do Teletrabalho”,

organizado pela Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).

O secretário de Estado lembrou que o Governo está a ultimar o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que será apresentado até final do mês

e servirá de base à discussão para a regulação do teletrabalho, referindo que também no parlamento já há iniciativas legislativas sobre o tema.

Na semana passada, o BE apresentou um anteprojecto de diploma em que defende que os trabalhadores com filhos menores de 12 anos

devem ter direito a exercer a atividade em teletrabalho quando este seja compatível com a função.

Miguel Cabrita, em jeito de brincadeira, disse apenas que o alargamento das situações em que o trabalhador poderá pedir o teletrabalho «não

será seguramente até à idade do serviço militar obrigatório, que aliás já nem existe».

«Não é para se fazer uma revolução na regulação do teletrabalho, isso não se justifica nem teria sentido, mas para fazermos ajustamentos e

melhorias em diferentes perspetivas e dimensões», frisou o governante.

Segundo disse, a legislação laboral «carece de ser densificada em vários aspectos» e ter em conta, por exemplo, os modelos híbridos de

trabalho à distância que «minoram alguns dos riscos e permitem tirar parido das potencialidades do teletrabalho» ou a conciliação da vida

familiar e profissional.

O secretário de Estado voltou a defender que a regulação do teletrabalho, que será discutida com os parceiros sociais, não deve ser feita com

base «na situação de excepção» que ocorreu durante o confinamento e que obrigou milhares de pessoas a trabalharem de casa.
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Governo não quer fazer "revolução na regulação do teletrabalho"
Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, um guia para mudanças nas leis laborais, vai ser apresentado aos parceiros sociais no dia 31.

O governo não quer uma "revolução" nas regras do teletrabalho, mas admite ajustamentos nos quais a regras para o trabalho fora das

instalações das entidades empregadoras assentem na voluntariedade e no acordo entre as partes, como modelos híbridos e também com

medidas para evitar que sejam sobretudo as mulheres a ficar em teletrabalho.

"Não é para fazer uma revolução na regulação do teletrabalho. Creio que não se justifica nem teria sentido. Mas para fazer os ajustamentos e

melhorias em diferentes perspetivas e em diferentes dimensões que sejam necessárias", apontou esta quarta-feira o secretário de Estado

Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, num seminário online organizado pela Associação Portuguesa de Contact

Centers.

O governo mostra que mantém a posição de encaminhar o debate através do Livro Verde Sobre o Futuro do Trabalho, em preparação com os

parceiros sociais, num momento em que vários partidos preparam projetos de alterações à lei para mudar as regras do teletrabalho. Desde logo,

o Bloco de Esquerda, primeiro a apresentar uma proposta, mas também PS, PSD, PCP e PAN.

Segundo Miguel Cabrita, o Livro Verde - um documento de orientações para vários domínios do trabalho que irá ainda a consulta pública - vai

chegar às mãos dos parceiros sociais dentro de uma semana.

"Estamos a ultimar uma versão do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, cujas linhas principais partilhámos sobre diferentes temas, incluindo

sobre o teletrabalho, com a Comissão Permanente de Concertação Social em novembro passado. Vamos avançar para uma versão mais

próxima da final, que será sujeita a discussão pública. Previsivelmente, será apresentada no dia 31 de março", disse.

Para o membro do governo, "não devemos confundir aquilo que foi este ano com aquele que deve ser o quadro normativo, regulador", ainda que

"tirando partido" do que foi a experiência do último ano, em que durante vários meses o teletrabalho tem sido obrigatório para trabalhadores e

entidades empregadoras.

A ideia, defende Miguel Cabrita, é tirar "lições de uma prática que deve ter como princípio fundamental a voluntariedade e o acordo entre as

partes".

Por outro lado, diz o governo, "não pode haver direito absoluto à desconexão", mas são necessários meios para evitar "uma completa

sobreposição do que são tempos de trabalho e de não trabalho" com "baias claras" entre uns e outros.

O reconhecimento da necessidade de densificar alguns aspetos na lei também implicará, segundo o secretário de Estado, preocupações com

igualdade e não discriminação. Por um lado, para assegurar que os trabalhadores que ficam em casa não perdem oportunidades face àqueles

que estão nas instalações do empregador. Por outro, para evitar o afastamento das mulheres dos locais de trabalho, algo para o qual serão

necessárias medidas de prevenção, sublinhou.

"Vejo com dificuldade que seja aceitável que só existam mulheres em teletrabalho", afirmou, recordando as desvantagens persistentes que as

trabalhadoras enfrentam também nas suas relações pessoais e familiares e que as podem levar a fazer escolhas limitadoras para os seus

percursos profissionais.

Alterado às 18h58, corrigindo citação atribuída a Miguel Cabrita. O secretário de Estado afirmou que o governo não pretende fazer "uma

revolução na regulação do teletrabalho", ao invés de uma "uma revolução na revolução do teletrabalho",
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Trabalho e emprego Governo admite alargar possibilidade de teletrabalho
Governo admite alargar possibilidade de teletrabalho

“Não é para se fazer uma revolução na regulação do teletrabalho”, alertou contudo Miguel Cabrita, secretário de Estado do Trabalho

O secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, admitiu hoje alargar os casos em que o trabalhador

pode optar pelo teletrabalho, mas sublinhou que o princípio de acordo entre as partes deve manter-se.

“O princípio deve ser o de voluntariedade e de acordo entre as partes, sem prejuízo do alargamento do leque dos casos em que o trabalhador

pode requerer o teletrabalho”, disse Miguel Cabrita, que participou num webinar sobre “A Legislação Laboral e os Desafios do Teletrabalho”,

organizado pela Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).

O secretário de Estado lembrou que o Governo está a ultimar o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que será apresentado até final do mês

e servirá de base à discussão para a regulação do teletrabalho, referindo que também no parlamento já há iniciativas legislativas sobre o tema.

Na semana passada, o BE apresentou um ante-projeto de diploma em que defende que os trabalhadores com filhos menores de 12 anos

devem ter direito a exercer a actividade em teletrabalho quando este seja compatível com a função.

Miguel Cabrita, em jeito de brincadeira, disse apenas que o alargamento das situações em que o trabalhador poderá pedir o teletrabalho “não

será seguramente até à idade do serviço militar obrigatório, que aliás já nem existe”.

“Não é para se fazer uma revolução na regulação do teletrabalho, isso não se justifica nem teria sentido, mas para fazermos ajustamentos e

melhorias em diferentes perspectivas e dimensões”, frisou o governante.

Segundo disse, a legislação laboral “carece de ser densificada em vários aspectos” e ter em conta, por exemplo, os modelos híbridos de

trabalho à distância que “minoram alguns dos riscos e permitem tirar parido das potencialidades do teletrabalho” ou a conciliação da vida familiar

e profissional.

O secretário de Estado voltou a defender que a regulação do teletrabalho, que será discutida com os parceiros sociais, não deve ser feita com

base “na situação de excepção” que ocorreu durante o confinamento e que obrigou milhares de pessoas a trabalharem de casa.
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Teletrabalho. Governo admite alargar casos em que trabalhador pode
optar
O secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, admitiu hoje alargar os casos em que o trabalhador

pode optar pelo teletrabalho, mas sublinhou que o princípio de acordo entre as partes deve manter-se.

"O princípio deve ser o de voluntariedade e de acordo entre as partes, sem prejuízo do alargamento do leque dos casos em que o trabalhador

pode requerer o teletrabalho", disse Miguel Cabrita, que participou num webinar sobre "A Legislação Laboral e os Desafios do Teletrabalho",

organizado pela Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).

O secretário de Estado lembrou que o Governo está a ultimar o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que será apresentado até final do mês

e servirá de base à discussão para a regulação do teletrabalho, referindo que também no parlamento já há iniciativas legislativas sobre o tema.

Na semana passada, o BE apresentou um anteprojeto de diploma em que defende que os trabalhadores com filhos menores de 12 anos devem

ter direito a exercer a atividade em teletrabalho quando este seja compatível com a função.

Miguel Cabrita, em jeito de brincadeira, disse apenas que o alargamento das situações em que o trabalhador poderá pedir o teletrabalho "não

será seguramente até à idade do serviço militar obrigatório, que aliás já nem existe".

"Não é para se fazer uma revolução na regulação do teletrabalho, isso não se justifica nem teria sentido, mas para fazermos ajustamentos e

melhorias em diferentes perspetivas e dimensões", frisou o governante.

Segundo disse, a legislação laboral "carece de ser densificada em vários aspetos" e ter em conta, por exemplo, os modelos híbridos de trabalho

à distância que "minoram alguns dos riscos e permitem tirar parido das potencialidades do teletrabalho" ou a conciliação da vida familiar e

profissional.

O secretário de Estado voltou a defender que a regulação do teletrabalho, que será discutida com os parceiros sociais, não deve ser feita com

base "na situação de exceção" que ocorreu durante o confinamento e que obrigou milhares de pessoas a trabalharem de casa.
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Governo admite alargar situações em que trabalhadores podem pedir
teletrabalho
Nacional

24 Março 2021

O secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, admitiu hoje alargar os casos em que o trabalhador

pode optar pelo teletrabalho, mas sublinhou que o princípio de acordo entre as partes deve manter-se.

O secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, admitiu hoje alargar os casos em que o trabalhador

pode optar pelo teletrabalho, mas sublinhou que o princípio de acordo entre as partes deve manter-se.

“O princípio deve ser o de voluntariedade e de acordo entre as partes, sem prejuízo do alargamento do leque dos casos em que o trabalhador

pode requerer o teletrabalho”, disse Miguel Cabrita, que participou num webinar sobre "A Legislação Laboral e os Desafios do Teletrabalho”,

organizado pela Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).

O secretário de Estado lembrou que o Governo está a ultimar o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que será apresentado até final do mês

e servirá de base à discussão para a regulação do teletrabalho, referindo que também no parlamento já há iniciativas legislativas sobre o tema.

Na semana passada, o BE apresentou um anteprojeto de diploma em que defende que os trabalhadores com filhos menores de 12 anos devem

ter direito a exercer a atividade em teletrabalho quando este seja compatível com a função.

Miguel Cabrita, em jeito de brincadeira, disse apenas que o alargamento das situações em que o trabalhador poderá pedir o teletrabalho “não

será seguramente até à idade do serviço militar obrigatório, que aliás já nem existe”.

“Não é para se fazer uma revolução na regulação do teletrabalho, isso não se justifica nem teria sentido, mas para fazermos ajustamentos e

melhorias em diferentes perspetivas e dimensões”, frisou o governante.

Segundo disse, a legislação laboral “carece de ser densificada em vários aspetos” e ter em conta, por exemplo, os modelos híbridos de trabalho

à distância que “minoram alguns dos riscos e permitem tirar parido das potencialidades do teletrabalho” ou a conciliação da vida familiar e

profissional.

O secretário de Estado voltou a defender que a regulação do teletrabalho, que será discutida com os parceiros sociais, não deve ser feita com

base "na situação de exceção” que ocorreu durante o confinamento e que obrigou milhares de pessoas a trabalharem de casa.
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Governo admite alargar situações em que trabalhadores podem pedir
teletrabalho
"O princípio deve ser o de voluntariedade e de acordo entre as partes, sem prejuízo do alargamento do leque dos casos em que o trabalhador

pode requerer o teletrabalho", disse Miguel Cabrita, que participou num webinar sobre "A Legislação Laboral e os Desafios do Teletrabalho",

organizado pela Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC). 

O secretário de Estado lembrou que o Governo está a ultimar o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que será apresentado até final do mês

e servirá de base à discussão para a regulação do teletrabalho, referindo que também no parlamento já há iniciativas legislativas sobre o tema. 

Na semana passada, o BE apresentou um anteprojeto de diploma em que defende que os trabalhadores com filhos menores de 12 anos devem

ter direito a exercer a atividade em teletrabalho quando este seja compatível com a função. 

Miguel Cabrita, em jeito de brincadeira, disse apenas que o alargamento das situações em que o trabalhador poderá pedir o teletrabalho "não

será seguramente até à idade do serviço militar obrigatório, que aliás já nem existe". 

"Não é para se fazer uma revolução na regulação do teletrabalho, isso não se justifica nem teria sentido, mas para fazermos ajustamentos e

melhorias em diferentes perspetivas e dimensões", frisou o governante. 

Segundo disse, a legislação laboral "carece de ser densificada em vários aspetos" e ter em conta, por exemplo, os modelos híbridos de trabalho

à distância que "minoram alguns dos riscos e permitem tirar parido das potencialidades do teletrabalho" ou a conciliação da vida familiar e

profissional. 

O secretário de Estado voltou a defender que a regulação do teletrabalho, que será discutida com os parceiros sociais, não deve ser feita com

base "na situação de exceção" que ocorreu durante o confinamento e que obrigou milhares de pessoas a trabalharem de casa.
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Governo admite alargar situações em que trabalhadores podem pedir
teletrabalho
O secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, admitiu esta quarta-feira alargar os casos em que o

trabalhador pode optar pelo teletrabalho, mas sublinhou que o princípio de acordo entre as partes deve manter-se.

"O princípio deve ser o de voluntariedade e de acordo entre as partes, sem prejuízo do alargamento do leque dos casos em que o trabalhador

pode requerer o teletrabalho", disse Miguel Cabrita, que participou num webinar sobre "A Legislação Laboral e os Desafios do Teletrabalho",

organizado pela Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).

O secretário de Estado lembrou que o Governo está a ultimar o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que será apresentado até final do mês

e servirá de base à discussão para a regulação do teletrabalho, referindo que também no parlamento já há iniciativas legislativas sobre o tema.

Na semana passada, o BE apresentou um anteprojeto de diploma em que defende que os trabalhadores com filhos menores de 12 anos devem

ter direito a exercer a atividade em teletrabalho quando este seja compatível com a função.

Miguel Cabrita, em jeito de brincadeira, disse apenas que o alargamento das situações em que o trabalhador poderá pedir o teletrabalho "não

será seguramente até à idade do serviço militar obrigatório, que aliás já nem existe".

"Não é para se fazer uma revolução na regulação do teletrabalho, isso não se justifica nem teria sentido, mas para fazermos ajustamentos e

melhorias em diferentes perspetivas e dimensões", frisou o governante.

Segundo disse, a legislação laboral "carece de ser densificada em vários aspetos" e ter em conta, por exemplo, os modelos híbridos de trabalho

à distância que "minoram alguns dos riscos e permitem tirar parido das potencialidades do teletrabalho" ou a conciliação da vida familiar e

profissional.

PUB

O secretário de Estado voltou a defender que a regulação do teletrabalho, que será discutida com os parceiros sociais, não deve ser feita com

base "na situação de exceção" que ocorreu durante o confinamento e que obrigou milhares de pessoas a trabalharem de casa.
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Governo admite alargar critérios para trabalhadores optarem por regime
não presencial
Secretário de Estado Miguel Cabrita sublinha que o princípio de acordo entre as partes deve manter-se. Governo está a ultimar o Livro Verde

sobre o Futuro do Trabalho, que será apresentado até final do mês e servirá de base à discussão para a regulação do teletrabalho.

O secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, admite alargar os casos em que o trabalhador pode

optar pelo teletrabalho, mas sublinhou que o princípio de acordo entre as partes deve manter-se.

“O princípio deve ser o de voluntariedade e de acordo entre as partes, sem prejuízo do alargamento do leque dos casos em que o trabalhador

pode requerer o teletrabalho”, disse Miguel Cabrita, que participou num webinar sobre "A Legislação Laboral e os Desafios do Teletrabalho”,

organizado pela Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).

O secretário de Estado lembrou que o Governo está a ultimar o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que será apresentado até final do mês

e servirá de base à discussão para a regulação do teletrabalho, referindo que também no parlamento já há iniciativas legislativas sobre o tema.

Na semana passada, o BE apresentou um anteprojeto de diploma em que defende que os trabalhadores com filhos menores de 12 anos devem

ter direito a exercer a atividade em teletrabalho quando este seja compatível com a função.

Miguel Cabrita, em jeito de brincadeira, disse apenas que o alargamento das situações em que o trabalhador poderá pedir o teletrabalho “não

será seguramente até à idade do serviço militar obrigatório, que aliás já nem existe”.

“Não é para se fazer uma revolução na regulação do teletrabalho, isso não se justifica nem teria sentido, mas para fazermos ajustamentos e

melhorias em diferentes perspetivas e dimensões”, frisou o governante.

Segundo disse, a legislação laboral “carece de ser densificada em vários aspetos” e ter em conta, por exemplo, os modelos híbridos de trabalho

à distância que “minoram alguns dos riscos e permitem tirar parido das potencialidades do teletrabalho” ou a conciliação da vida familiar e

profissional.

O secretário de Estado voltou a defender que a regulação do teletrabalho, que será discutida com os parceiros sociais, não deve ser feita com

base "na situação de exceção” que ocorreu durante o confinamento e que obrigou milhares de pessoas a trabalharem de casa.
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Governo admite alargar situações em que trabalhadores podem pedir
teletrabalho
O secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, admitiu hoje alargar os casos em que o trabalhador

pode optar pelo teletrabalho, mas sublinhou que o princípio de acordo entre as partes deve manter-se.

“O princípio deve ser o de voluntariedade e de acordo entre as partes, sem prejuízo do alargamento do leque dos casos em que o trabalhador

pode requerer o teletrabalho”, disse Miguel Cabrita, que participou num webinar sobre “A Legislação Laboral e os Desafios do Teletrabalho”,

organizado pela Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).

O secretário de Estado lembrou que o Governo está a ultimar o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que será apresentado até final do mês

e servirá de base à discussão para a regulação do teletrabalho, referindo que também no parlamento já há iniciativas legislativas sobre o tema.

Na semana passada, o BE apresentou um anteprojeto de diploma em que defende que os trabalhadores com filhos menores de 12 anos devem

ter direito a exercer a atividade em teletrabalho quando este seja compatível com a função.

Miguel Cabrita, em jeito de brincadeira, disse apenas que o alargamento das situações em que o trabalhador poderá pedir o teletrabalho “não

será seguramente até à idade do serviço militar obrigatório, que aliás já nem existe”.

“Não é para se fazer uma revolução na regulação do teletrabalho, isso não se justifica nem teria sentido, mas para fazermos ajustamentos e

melhorias em diferentes perspetivas e dimensões”, frisou o governante.

Segundo disse, a legislação laboral “carece de ser densificada em vários aspetos” e ter em conta, por exemplo, os modelos híbridos de trabalho

à distância que “minoram alguns dos riscos e permitem tirar parido das potencialidades do teletrabalho” ou a conciliação da vida familiar e

profissional.

O secretário de Estado voltou a defender que a regulação do teletrabalho, que será discutida com os parceiros sociais, não deve ser feita com

base “na situação de exceção” que ocorreu durante o confinamento e que obrigou milhares de pessoas a trabalharem de casa.
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Governo admite alargar situações em que trabalhadores podem pedir
teletrabalho
O secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, admitiu hoje alargar os casos em que o trabalhador

pode optar pelo teletrabalho, mas sublinhou que o princípio de acordo entre as partes deve manter-se.

“O princípio deve ser o de voluntariedade e de acordo entre as partes, sem prejuízo do alargamento do leque dos casos em que o trabalhador

pode requerer o teletrabalho”, disse Miguel Cabrita, que participou num webinar sobre “A Legislação Laboral e os Desafios do Teletrabalho”,

organizado pela Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).

O secretário de Estado lembrou que o Governo está a ultimar o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que será apresentado até final do mês

e servirá de base à discussão para a regulação do teletrabalho, referindo que também no parlamento já há iniciativas legislativas sobre o tema.

Na semana passada, o BE apresentou um anteprojeto de diploma em que defende que os trabalhadores com filhos menores de 12 anos devem

ter direito a exercer a atividade em teletrabalho quando este seja compatível com a função.

Miguel Cabrita, em jeito de brincadeira, disse apenas que o alargamento das situações em que o trabalhador poderá pedir o teletrabalho “não

será seguramente até à idade do serviço militar obrigatório, que aliás já nem existe”.

“Não é para se fazer uma revolução na regulação do teletrabalho, isso não se justifica nem teria sentido, mas para fazermos ajustamentos e

melhorias em diferentes perspetivas e dimensões”, frisou o governante.

Segundo disse, a legislação laboral “carece de ser densificada em vários aspetos” e ter em conta, por exemplo, os modelos híbridos de trabalho

à distância que “minoram alguns dos riscos e permitem tirar parido das potencialidades do teletrabalho” ou a conciliação da vida familiar e

profissional.

O secretário de Estado voltou a defender que a regulação do teletrabalho, que será discutida com os parceiros sociais, não deve ser feita com

base “na situação de exceção” que ocorreu durante o confinamento e que obrigou milhares de pessoas a trabalharem de casa.
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Situações em que trabalhadores podem pedir teletrabalho podem alargar
AddThis Sharing Buttons

Miguel Cabrita, em jeito de brincadeira, disse apenas que o alargamento das situações em que o trabalhador poderá pedir o teletrabalho “não

será seguramente até à idade do serviço militar obrigatório, que aliás já nem existe”.

O secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, admitiu esta quarta-feira alargar os casos em que o

trabalhador pode optar pelo teletrabalho, mas sublinhou que o princípio de acordo entre as partes deve manter-se.

“O princípio deve ser o de voluntariedade e de acordo entre as partes, sem prejuízo do alargamento do leque dos casos em que o trabalhador

pode requerer o teletrabalho”, disse Miguel Cabrita, que participou num webinar sobre “A Legislação Laboral e os Desafios do Teletrabalho”,

organizado pela Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).

O secretário de Estado lembrou que o Governo está a ultimar o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que será apresentado até final do mês

e servirá de base à discussão para a regulação do teletrabalho, referindo que também no parlamento já há iniciativas legislativas sobre o tema.

Na semana passada, o BE apresentou um anteprojeto de diploma em que defende que os trabalhadores com filhos menores de 12 anos devem

ter direito a exercer a atividade em teletrabalho quando este seja compatível com a função.

Miguel Cabrita, em jeito de brincadeira, disse apenas que o alargamento das situações em que o trabalhador poderá pedir o teletrabalho “não

será seguramente até à idade do serviço militar obrigatório, que aliás já nem existe”.

“Não é para se fazer uma revolução na regulação do teletrabalho, isso não se justifica nem teria sentido, mas para fazermos ajustamentos e

melhorias em diferentes perspetivas e dimensões”, frisou o governante.

Segundo disse, a legislação laboral “carece de ser densificada em vários aspetos” e ter em conta, por exemplo, os modelos híbridos de trabalho

à distância que “minoram alguns dos riscos e permitem tirar parido das potencialidades do teletrabalho” ou a conciliação da vida familiar e

profissional.

O secretário de Estado voltou a defender que a regulação do teletrabalho, que será discutida com os parceiros sociais, não deve ser feita com

base “na situação de exceção” que ocorreu durante o confinamento e que obrigou milhares de pessoas a trabalharem de casa
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Governo admite alargar situações em que trabalhadores podem pedir
teletrabalho
Secretário de Estado lembrou que Governo está a ultimar o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho.

O secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, admitiu esta quarta-feira alargar os casos em que o

trabalhador pode optar pelo teletrabalho, mas sublinhou que o princípio de acordo entre as partes deve manter-se.

"O princípio deve ser o de voluntariedade e de acordo entre as partes, sem prejuízo do alargamento do leque dos casos em que o trabalhador

pode requerer o teletrabalho", disse Miguel Cabrita, que participou num webinar sobre "A Legislação Laboral e os Desafios do Teletrabalho",

organizado pela Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).

O secretário de Estado lembrou que o Governo está a ultimar o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que será apresentado até final do mês

e servirá de base à discussão para a regulação do teletrabalho, referindo que também no parlamento já há iniciativas legislativas sobre o tema.
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Governo admite alargar situações em que trabalhadores podem pedir
teletrabalho
O secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, admitiu quarta-feira alargar os casos em que o

trabalhador pode optar pelo teletrabalho, mas sublinhou que o princípio de acordo entre as partes deve manter-se.

"O princípio deve ser o de voluntariedade e de acordo entre as partes, sem prejuízo do alargamento do leque dos casos em que o trabalhador

pode requerer o teletrabalho", disse Miguel Cabrita, que participou num webinar sobre "A Legislação Laboral e os Desafios do Teletrabalho",

organizado pela Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).

O secretário de Estado lembrou que o Governo está a ultimar o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que será apresentado até final do mês

e servirá de base à discussão para a regulação do teletrabalho, referindo que também no parlamento já há iniciativas legislativas sobre o tema.

Na semana passada, o BE apresentou um anteprojeto de diploma em que defende que os trabalhadores com filhos menores de 12 anos devem

ter direito a exercer a atividade em teletrabalho quando este seja compatível com a função.

Miguel Cabrita, em jeito de brincadeira, disse apenas que o alargamento das situações em que o trabalhador poderá pedir o teletrabalho "não

será seguramente até à idade do serviço militar obrigatório, que aliás já nem existe".

"Não é para se fazer uma revolução na regulação do teletrabalho, isso não se justifica nem teria sentido, mas para fazermos ajustamentos e

melhorias em diferentes perspetivas e dimensões", frisou o governante.

Segundo disse, a legislação laboral "carece de ser densificada em vários aspetos" e ter em conta, por exemplo, os modelos híbridos de trabalho

à distância que "minoram alguns dos riscos e permitem tirar parido das potencialidades do teletrabalho" ou a conciliação da vida familiar e

profissional.

O secretário de Estado voltou a defender que a regulação do teletrabalho, que será discutida com os parceiros sociais, não deve ser feita com

base "na situação de exceção" que ocorreu durante o confinamento e que obrigou milhares de pessoas a trabalharem de casa.
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Governo admite alargar situações em que trabalhadores podem pedir
teletrabalho
Lusa

O secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, admitiu hoje alargar os casos em que o trabalhador

pode optar pelo teletrabalho

O secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, admitiu hoje alargar os casos em que o trabalhador

pode optar pelo teletrabalho, mas sublinhou que o princípio de acordo entre as partes deve manter-se.

“O princípio deve ser o de voluntariedade e de acordo entre as partes, sem prejuízo do alargamento do leque dos casos em que o trabalhador

pode requerer o teletrabalho”, disse Miguel Cabrita, que participou num webinar sobre “A Legislação Laboral e os Desafios do Teletrabalho”,

organizado pela Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC).

O secretário de Estado lembrou que o Governo está a ultimar o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que será apresentado até final do mês

e servirá de base à discussão para a regulação do teletrabalho, referindo que também no parlamento já há iniciativas legislativas sobre o tema.

Na semana passada, o BE apresentou um anteprojeto de diploma em que defende que os trabalhadores com filhos menores de 12 anos devem

ter direito a exercer a atividade em teletrabalho quando este seja compatível com a função.

Miguel Cabrita, em jeito de brincadeira, disse apenas que o alargamento das situações em que o trabalhador poderá pedir o teletrabalho “não

será seguramente até à idade do serviço militar obrigatório, que aliás já nem existe”.

“Não é para se fazer uma revolução na regulação do teletrabalho, isso não se justifica nem teria sentido, mas para fazermos ajustamentos e

melhorias em diferentes perspetivas e dimensões”, frisou o governante.

Segundo disse, a legislação laboral “carece de ser densificada em vários aspetos” e ter em conta, por exemplo, os modelos híbridos de trabalho

à distância que “minoram alguns dos riscos e permitem tirar parido das potencialidades do teletrabalho” ou a conciliação da vida familiar e

profissional.

O secretário de Estado voltou a defender que a regulação do teletrabalho, que será discutida com os parceiros sociais, não deve ser feita com

base “na situação de exceção” que ocorreu durante o confinamento e que obrigou milhares de pessoas a trabalharem de casa.
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APCC promove debate sobre legislação laboral e desafios do teletrabalho
A Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) vai realizar, no próximo dia 24 de março, às 15 horas, um webinarsubordinado ao tema

“A Legislação Laboral e os Desafios do Teletrabalho”. Em comunicado, a APCC revela que esta iniciativa que tem como objetivo debater e

analisar as implicações desta forma de prestação de trabalho no atual quadro legislativo.

Este encontro da APCC vai ter como oradores:

* Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional –  Miguel Cabrita;

* Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) – João Vieira Lopes;

* Presidente da Asociación Española de Expertos en la Relación con Clientes (AEERC) – José Francisco Rodriguez;

* Coordenador do Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social (CoLABOR) – Manuel Carvalho da Silva;

* Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) – Rui Henriques;

* Head of Employment Law da SMFC (Sousa Machado, Ferreira da Costa & Associados) – Graça Quintas.

Para a APCC, “o regime de teletrabalho envolve um conjunto de desafios no âmbito da legislação laboral, com especial impacto no modelo de

operação dos Contact Centers”.  No entanto, “esta prática tem revelado ser do agrado de muitos colaboradores, pelo que se prevê que, após a

emergência pandémica, o número de pessoas que gostaria de manter-se a trabalhar a partir de casa seja muito superior ao que existia em

janeiro de 2020”, acrescenta a associação.

A participação é gratuita e a inscrição pode ser feita em: https://www.apcontactcenters.org/webinar-apcc.
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APCC promove debate sobre legislação laboral e desafios do teletrabalho
A Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) vai realizar, no próximo dia 24 de março, às 15 horas, um webinar subordinado ao tema

“A Legislação Laboral e os Desafios do Teletrabalho”. Em comunicado, a APCC revela que esta iniciativa que tem como objetivo debater e

analisar as implicações desta forma de prestação de trabalho no atual quadro legislativo.

Este encontro da APCC vai ter como oradores:

Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional - Miguel Cabrita;

Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) - João Vieira Lopes;

Presidente da Asociación Española de Expertos en la Relación con Clientes (AEERC) - José Francisco Rodriguez;

Coordenador do Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social (CoLABOR) - Manuel Carvalho da Silva;

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) - Rui Henriques;

Head of Employment Law da SMFC (Sousa Machado, Ferreira da Costa & Associados) - Graça Quintas.

Para a APCC, “o regime de teletrabalho envolve um conjunto de desafios no âmbito da legislação laboral, com especial impacto no modelo de

operação dos Contact Centers”. No entanto, “esta prática tem revelado ser do agrado de muitos colaboradores, pelo que se prevê que, após a

emergência pandémica, o número de pessoas que gostaria de manter-se a trabalhar a partir de casa seja muito superior ao que existia em

janeiro de 2020”, acrescenta a associação.

A participação é gratuita e a inscrição pode ser feita em: https://www.apcontactcenters.org/webinar-apcc.
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