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Portugal pretende atrair trabalhadores altamente qualificados para Portugal, 

utilizando nomeadamente argumentos como a segurança e o sistema nacional de saúde 
para convencer potenciais trabalhadores remotos a trabalharem para as suas empresas, 
quando possível, a partir de Portugal.  

 
Nesse sentido, a Ministra do Trabalho anunciou a criação de um endereço de e-

mail (remote.pt@mtsss.gov.pt) para os interessados enviarem as suas dúvidas, e 
obterem uma resposta da própria. Indicou, ainda, que o endereço tem o grande 
objectivo de marcar o início do programa que o país está a criar para atrair 
trabalhadores remotos e posteriormente levar à criação de uma plataforma central para 
esses mesmos trabalhadores. 

 
De facto, a pandemia trouxe-nos o alargamento geral da possibilidade de trabalhar 

para qualquer entidade a partir de qualquer lugar, ou seja, os trabalhadores podem 
escolher o melhor lugar para viver e trabalhar para qualquer parte do mundo. 
Vantagem esta comum às empresas, uma vez que, as mesmas podem contratar o melhor 
talento do mundo independentemente de onde os trabalhadores vivam. 

 
Nesse sentido, o Governo irá tomar medidas concretas e claras relativamente a 

todos os assuntos laborais, nomeadamente no que toca a impor limites de horários, deu 
como exemplo disso mesmo, a aprovação do Parlamento da medida que obriga os 
empregadores a abster-se de contactar trabalhadores fora do horário de trabalho, sendo 
que o Executivo estará a preparar investimento numa abordagem digital, 
nomeadamente através da inteligência artificial, para garantir uma inspecção mais 
eficiente das relações de trabalho. 
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Trabalhadores remotos em Portugal terão contacto directo 
com Ministra do Trabalho 


