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Perguntas e respostas sobre direitos trabalhistas
Devo ir trabalhar durante a pandemia do coronavírus?
A recomendação do governo indica que deve trabalhar a partir de casa sempre que
possível. A única exceção é aquela em que seria ‘impossível’ trabalhar a partir de
casa. Será específico ao seu caso se for a sua situação. É imprescindível discutir a
questão com o seu empregador assim que seja possível.

Qual é o regime de “licença temporária” do governo? Posso
beneficiar do compromisso de pagamento de até 80% dos
salários?
O governo comprometeu-se a pagar até 80% dos salários (com um limite de
£2500) por mês a funcionários cujos empregadores pediram que parassem de
trabalhar, mas que serão mantidos na folha de pagamentos. É denominado de
Regime de Manutenção do Emprego Durante o Coronavírus. O governo pagará
este dinheiro aos empregadores – não pagará diretamente aos funcionários. Em
vez disso, a ideia é que os empregadores continuem a pagar aos seus funcionários
mesmo que não haja trabalho a ser realizado.
Se foi contratado por um novo empregador entre 28 de fevereiro de 2020 e 19
de março de 2020, então teria de estar na folha de pagamentos PAYE do novo
empregador a 19 de março de 2020 ou antes para poder ser abrangido pelo regime
de “licença temporária”.
O HMRC emitiu uma diretriz a confirmar que o regime será retroativo até 28 de
fevereiro de 2020. Isto significa que, se tiver ficado sem emprego desde dessa
altura, e não estava na folha de pagamentos de um novo empregador a 19 de
março de 2020 ou antes, o seu empregador anterior pode readmiti-lo, designá-lo
como funcionário em licença temporária e beneficiar do regime. Visto que esta
diretriz foi emitida recentemente, é aconselhável que contacte o seu empregador e
que o informe que o mesmo o pode readmitir e beneficiar do regime, mas que não
tem qualquer obrigação em fazê-lo.
De modo a que este regime se aplique a si, o seu empregador tem de o designar por
escrito como “trabalhador em licença temporária”. Isso significa:
Que tem de estar na folha de pagamentos PAYE – isto é, o seu
empregador não o pode despedir e deve continuar a pagar-lhe.
Não pode ser solicitado para realizar qualquer tipo de
trabalho para o seu empregador enquanto estiver designado
como trabalhador em licença temporária. é sensato pedir ao
seu empregador que isto seja registado por escrito.
O seu empregador também necessita do seu consentimento
por escrito.
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O seu empregador pode conceder uma licença temporária a alguns funcionários
mas não a outros. No entanto, a escolha de quais os funcionários que irão receber
a licença tem de ser feita de modo equitativo. Isto significa que, por exemplo, não
deve ser feita de modo discriminatório.
Os 80% são calculados tendo por base o salário atual bruto, excluindo quaisquer
honorários, comissões e bónus. Não inclui benefícios não monetários (tal como um
carro ou seguro de saúde). Para funcionários cujo salário varie, os 80% são baseados
ou no salário médio mensal no ano fiscal de 2018/2019, ou no salário do mesmo
mês no ano anterior, o que seja mais alto. Isto significa que os funcionários com
contratos de zero horas ainda podem beneficiar deste regime.
O seu contrato de trabalho ainda está em vigor, se for designado como trabalhador
em licença temporária. Isto significa que tem o direito a receber o seu salário normal
(mesmo que o governo só esteja a pagar até 80% do mesmo), a menos que exista
um termo no seu contrato que permita ao seu empregador reter o pagamento
caso não haja trabalho. Alguns empregadores continuam a pagar a totalidade
dos salários, complementando os 80% recebidos do governo. No entanto, alguns
empregadores estão a pedir aos funcionários para aceitarem um corte salarial. Uma
redução do seu salário constitui uma violação contratual (denominada de dedução
salarial ilícita), a menos que consinta por escrito com a redução antes que esta
ocorra. A maior parte dos empregadores pedirá que dê o seu consentimento por
escrito, e abordará a questão do pagamento ao tentar obter o seu consentimento
para a licença temporária.
Não tem de consentir na redução salarial (nem na licença temporária). No entanto,
se o seu empregador não possuir meios de o manter na folha de pagamentos sem
que concorde com um corte salarial, este pode considerar em extinguir o seu posto
de trabalho. O melhor conselho é ter uma conversa aberta com o seu empregador
sobre estas questões.

Os funcionários podem começar um novo emprego durante a
licença temporária?
Sim, desde que no contrato do antigo emprego seja permitido possuir um segundo.

O meu empregador reduziu o meu salário, quais são os meus
direitos?
A legislação laboral geral mantém-se em vigência durante a crise do coronavírus.
Isso significa que o seu empregador não pode simplesmente reduzir o seu salário
– uma redução do seu salário constitui uma violação contratual (e é uma dedução
salarial ilícita), a menos que consinta na redução antes que esta ocorra (e antes que
ocorra a situação que torne necessária a dedução).
Se o seu salário sofreu um corte sem que estas condições tenham sido cumpridas,
pode intentar uma ação no Tribunal do Trabalho para obter o ressarcimento
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dos salários indevidamente deduzidos (lembre-se de entrar em contacto com o
ACAS antes de recorrer diretamente ao tribunal). Existem prazos estritos para se
intentar ações no Tribunal do Trabalho (3 meses menos 1 dia, a partir da data de
despedimento), estes podem ser alargados por um curto período de tempo, tendo
em conta o tempo necessário para contactar o ACAS (ver a questão infra sobre
como fazer valer os seus direitos para obter mais informações relativas a este
assunto). Como primeiro passo, é sensato conversar com o seu empregador e tentar
resolver a questão de modo informal.

O meu local de trabalho encerrou devido ao coronavírus,
quais são os meus direitos?
Se o seu empregador encerrar temporariamente e se não pagar aos funcionários,
isto é denominado de “lay-off”. A menos que haja um termo no seu contrato que
permita que o seu empregador faça isso, isso será uma violação contratual e a
dedução salarial pode ser ilícita, ou pode ser um despedimento por extinção do
posto de trabalho.
Se isto se suceder, questione o seu empregador relativamente a “trabalhadores em
licença temporária”/Regime de Manutenção do Emprego Durante o Coronavírus
(ver em cima).

Fiquei sem emprego ou o posto de trabalho foi extinto
devido ao coronavírus, quais são os meus direitos?
A legislação laboral geral mantém-se em vigência durante a crise do coronavírus.
Pode ter direito a uma indemnização por despedimento ou intentar uma ação
de despedimento abusivo no Tribunal do trabalho (lembre-se de contactar o
ACAS antes de recorrer diretamente ao tribunal). Existem prazos estritos para se
intentar ações no Tribunal do Trabalho (3 meses menos 1 dia, a partir da data de
despedimento ou extinção do posto de trabalho), estes podem ser alargados por
um curto período de tempo, tendo em conta o tempo necessário para contactar o
ACAS (ver a questão infra sobre como fazer valer os seus direitos para obter mais
informação relativa a este assunto). Como primeiro passo, é sensato conversar com
o seu empregador e tentar resolver a questão de modo informal.

Tenho COVID-19, tenho direito a subsídio por doença?
Se lhe foi diagnosticado COVID-19 e não pode trabalhar, ou se lhe foi recomendado
que realizasse um isolamento profilático e não pode ir trabalhar, então tem direito ao
subsídio legal por doença. O seu contrato também lhe pode proporcionar um subsídio
contratual por doença, este que é acrescentado ao subsídio legal por doença.
Na legislação laboral geral, o subsídio legal por doença não está disponível para os
primeiros três dias de doença (significa que normalmente só começa a ser pago no 4º
dia de doença (incluindo dias de descanso)). No entanto, as regras agora são diferentes
para o coronavírus, portanto o subsídio por doença será pago a partir do 1º dia.
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Alguns empregadores podem solicitar uma prova em como esteve doente (por ex.,
baixa médica, às vezes denominada de Certificado de Incapacidade Temporária
para o Trabalho). No entanto, o NHS recomendou às pessoas que não visitassem
o médico para obter uma baixa relativa ao coronavírus. Pode obter uma baixa por
isolamento ao preencher um formulário online na página web NHS 111 em vez de
visitar o médico pessoalmente.

Alguém em minha casa tem sintomas de coronavírus e foime recomendado que ficasse em isolamento profilático,
tenho direito a subsídio por doença mesmo que não
apresente quaisquer sintomas?
Sim. Se lhe foi recomendado que ficasse em isolamento profilático, pode obter uma
baixa por isolamento ao preencher um formulário online na página web NHS 111,
assim ficará elegível para o subsídio legal por doença.

Estou preocupado em contrair o coronavírus no trabalho, o
meu empregador pode obrigar-me a ir trabalhar?
Isso depende do tipo de trabalho que faz e onde trabalha. Muitos empregadores
decidiram solicitar aos funcionários que trabalhassem em casa ao invés de
presencialmente. Se o seu empregador lhe solicitar que trabalhe presencialmente,
este tem o dever de tomar medidas razoáveis para proporcionar um local de
trabalho seguro. Por exemplo, é provável que isto exija que os empregadores
forneçam dispositivos para a lavagem das mãos e que garantam que os
funcionários e clientes consigam manter uma distância segura entre si.
O primeiro passo a dar, e mais sensato, seria o de discutir as suas preocupações com
o seu empregador. Pode solicitar um trabalho flexível (como por ex., pode solicitar o
direito a trabalhar a partir de casa). O seu empregador não tem de concordar com
isso, mas tem de o considerar, e é provável que o debata consigo.
Se o seu empregador insistir que trabalhe presencialmente, e se estiver preocupado
com a sua segurança, pode recusar-se. Existe o risco do seu empregador tratar a
recusa como uma ausência irregular e tente tomar medidas disciplinares contra
si. Será um fator importante em qualquer procedimento disciplinar, se o seu
empregador cumpriu com o dever de tomar medidas razoáveis. Em alternativa, o
seu empregador pode tratar as suas ausências como férias anuais.

Preciso de trabalhar presencialmente, mas o meu
empregador não forneceu dispositivos para a lavagem das
mãos e não está a cumprir com o distanciamento social no
local de trabalho, quais são os meus direitos?
O seu empregador tem o dever de tomar medidas razoáveis para proporcionar
um local de trabalho seguro. Na maioria dos casos, mas dependendo das
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especificidades do seu trabalho, não dar passos básicos para proteger os
funcionários contra o coronavírus é provavelmente uma violação do seu dever.
Se tem preocupações, é sensato conversar com o seu empregador e tentar
mitigá-las de um modo informal. Em última instância, se o empregador não lhe
proporcionar um local de trabalho seguro, pode apresentar uma queixa ao Health
and Safety Executive (HSE).

Tenho direito a benefícios da assistência social sem ter de
abdicar do meu emprego?
Sim. Mesmo que ainda possua um emprego, tem direito ao sistema de assistência
social se tiver baixos rendimentos. Por exemplo, o Crédito Universal, está disponível
para funcionários com baixos rendimentos.

Estou a trabalhar a partir de casa, mas também tenho de
tomar conta dos meus filhos que não podem ir à escola,
quais são os meus direitos?
Não existe uma solução fácil para este problema. Muitos empregadores estão a
adaptar-se, tanto quanto possível, aos funcionários, permitindo um trabalho flexível
(como por ex., trabalhando por um período de tempo mais curto ou a horas menos
comuns, de modo a que cumpram com as obrigações parentais). É sensato discutir
estas questões com o seu empregador.
Em última instância, se não chegar a um acordo com o seu empregador, possui
o direito a uma licença sem vencimento. Não há um limite exato para o tempo
que pode tirar (o s.57A of the Employment Rights Act 1996 dá-lhe o direito a
tirar “um período de tempo razoável” nestas circunstância). Normalmente, uma
quantidade de tempo razoável seria alguns dias, mas em casos em que as escolas
permaneçam encerradas por um período de tempo alargado, deveria ser permitido
aos funcionários tirar mais tempo. O seu contrato também pode dar-lhe o direito a
uma licença com vencimento, mas não existe nenhum direito legal abrangente do
mesmo.

Estou a trabalhar a partir de casa e o meu empregador e
colegas estão a contactar-me fora do horário de expediente
(como por ex., à noite e fins de semana), tenho de lhes
responder nesse momento?
Não. Ao trabalhar em casa, as suas obrigações para com o seu empregador
permanecem as mesmas como quando trabalhava nas instalações do mesmo,
sujeitas a alterações acordadas de modo a facilitar o teletrabalho. Isso significa
que o seu horário de expediente permanece o mesmo, a não ser que tenha
acordado algo diferente com o seu empregador de modo a, por exemplo, facilitar as
obrigações parentais.
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À medida que o teletrabalho se torna mais comum, a realidade é que será mais
fácil entrar em contacto com os funcionários fora do horário de expediente. De
modo a proteger a saúde mental, será importante que os empregadores encorajem
o pessoal a não perturbar a privacidade uns dos outros ao estender o trabalho
além do horário normal. Devido às mudanças sem precedentes que estão a ocorrer
no modo como as pessoas trabalham, seria sensato discutir este assunto com os
empregadores.

O meu empregador afirma que sou um trabalhador
independente e recusa-se a prestar-me os apoios que os
funcionários devem receber, o que posso fazer?
A lei relativa à distinção entre funcionário ou trabalhador independente é
complexa. Alguns trabalhadores (especialmente na “economia de trabalho
temporário”) são tratados pelas empresas como prestadores de serviços
independentes, mas na verdade são funcionários. Nos casos em que estes sejam
funcionários, a empresa deve-lhes proporcionar todos os direitos de trabalhador
desfrutados pelos funcionários.
No entanto, mesmo que seja um funcionário, não pode usufruir do regime de
licença temporária (ver supra) a menos que receba através do sistema PAYE do seu
empregador.
Se acha que na realidade é um funcionário, mas o seu empregador discorda, pode
intentar uma ação no Tribunal do Trabalho para fazer valer os seus direitos (ver a
resposta à pergunta infra para obter mais informações sobre esta opção).
Se não conseguir persuadir o seu empregador a tratá-lo como um funcionário,
existe um variado número de apoios para trabalhadores independentes que o
governo introduziu, dos quais pode ser capaz de beneficiar:
O governo introduziu um subsídio semelhante ao Regime de
Manutenção do Emprego Durante o Coronavírus (ver supra)
para trabalhadores independentes, denominado de Regime
de Apoio ao Rendimento de Trabalhadores Independentes.
Trata-se de um pagamento no valor de 80% do lucro médio
mensal (sujeito a um limite de £2500), durante três meses.
Trabalhadores independentes com um lucro comercial menor
do que £50 000 estão qualificadas para o receber. O governo
anunciou que o HMRC entrará em contacto com as pessoas,
qualificadas para beneficiar do regime, e que as convidará a
candidatar-se via online.
Os trabalhadores independentes têm o direito ao Subsídio
de Apoio ao Emprego ou ao Crédito Universal, este que
foi aumentado para igualar o valor que seria pago a um
funcionário que recebesse o subsídio legal por doença.
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O HMRC prorrogou o pagamento do imposto sobre o
rendimento de julho de 2020 para 31 de janeiro de 2021.
O governo também introduziu o Regime de Prorrogação de
IVA, o que significa que qualquer pagamento de IVA que
ocorra entre 20 de março de 2020 e 30 de junho de 2020 não
tem de ser feito até 31 de março de 2021.

O meu empregador recusa-se a pagar-me ou está a violar os
meus direitos, o que posso fazer? Como faço valer os meus
direitos?
O Tribunal do Trabalho existe para que os funcionários possam fazer valer os seus
direitos contra os empregadores. Se não conseguir resolver as questões com o seu
empregador através de meios informais, pode considerar intentar uma ação no
Tribunal do Trabalho. No entanto, antes de fazer isso é importante reconhecer que
os tribunais já se deparam com vários atrasos graves (já é comum que demore 1 a
2 anos para que os casos sejam ouvidos). É provável que estes atrasos se tornem
ainda maiores já que muitos tribunais são incapazes de funcionar corretamente
durante o isolamento devido ao coronavírus.
Um sensato primeiro passo a dar seria o de debater com o seu empregador e
tentar chegar a um acordo informal. Realize uma pesquisa online para conseguir
compreender os princípios legais relevantes e aborde o seu empregador para
discutir as suas preocupações. Seria sensato manter um registo por escrito dos
mesmos, quer seja em forma de cartas ou de minutas de reuniões. Se isso falhar,
o ACAS fornece serviços de ajuda à resolução de disputas entre empregadores e
funcionários que podem ajudá-lo a chegar a um consenso com o seu empregador.
Se, como última instância, decidir intentar uma ação no Tribunal do Trabalho, a
“regra de ouro” é a de agir rapidamente. Existem prazos estritos dentro dos quais
os funcionários têm de enviar as suas ações para os tribunais. Para a maioria dos
casos, o prazo é de 3 meses menos 1 dia a contar a partir da data de violação
de direitos. Se for uma violação contínua, (por exemplo, uma redução salarial
constante), o tempo começa a contar desde a data da última violação.
O prazo de três meses será alargado por um curto período de tempo quando o
funcionário contactar o ACAS antes de intentar a ação. Tem de contactar o ACAS
antes de intentar a sua ação no Tribunal do Trabalho. O ACAS também pode ser
capaz de o ajudar a chegar a um consenso com o seu empregador sem ter de ir
para tribunal.
A maneira mais simples de intentar uma ação no Tribunal do Trabalho é preencher
um formulário (denominado de ET1)) online.
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If you have any comments, questions or ideas, please get in touch with
info@lawcentres.org.uk
The content of this factsheet represent the views of the author only and is their sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the
information it contains.

This briefing paper was partfunded by the European Union’s
Rights, Equality and Citizenship
Programme (2014-2020).
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