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Highlights
• A implementação de iniciativas que 

promovem a flexibilização do trabalho 
é hoje uma realidade no quotidiano das 
empresas e seus colaboradores;

• A pandemia COVID-19 veio acelerar a 
tendência de implementação de soluções 
de trabalho remoto como um meio de 
controlo pandémico;

• Portugal não foi excepção nesta 
tendência com cerca de 90% das grandes 
empresas a adotarem o regime de 
trabalho remoto;

• Passou então ser fundamental identificar 
ações prioritárias entre todas as funções 
e categorias de profissionais para 
assegurar que o trabalho remoto fosse 
devidamente implementado em cada 
organização;

• Entre as diversas áreas de atuação 
e de mudança, salienta-se a elevada 
importância de analisar os impactos 
fiscais e parafiscais desta nova realidade;

• Ao implementar soluções de trabalho 
remoto cada empresa deve considerar as 
implicações fiscais que podem ocorrer, 
não apenas para os colaboradores, 
mas também para a empresa, não só 
na geografia onde tradicionalmente a 
atividade é desenvolvida como também 
em outras que se tornem relevantes;

• É também necessário refletir e 
desenvolver soluções para situações 
urgentes, de curto prazo, que possam 
implicar a alteração de processos e 
modelos atuais de trabalho por parte 
dos colaboradores e empresa, bem 
como no impacto no relacionamento 
entre as entidades de um mesmo Grupo 
económico que possa ser afetado por 
esta nova realidade;

• Em termos internacionais, e como 
resposta à mudança de paradigma 
laboral, muitas empresas consideram 
já a implementação de programas de 
trabalho remoto, como solução de longo 
prazo;

• De acordo com os resultados de um 
inquérito distribuído pela Deloitte 
Portugal, verificou-se que grande 
parte das empresas inquiridas estão 
atentas aos potenciais impactos fiscais e 
parafiscais destas deslocações;

• Uma vez que uma análise detalhada de 
diversas questões e alterações devem 
merecer a melhor análise por parte das 
empresas, a Deloitte Portugal encontra-
se preparada para enfrentar todas estas 
questões e dúvidas no ambiente de 
instabilidade que vivemos atualmente, 
juntamente com os nossos clientes.
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Impacto nas empresas 
portuguesas
A rápida propagação da pandemia COVID-19 e a adoção de medidas de 
proteção da saúde pública, vieram obrigar à implementação do trabalho 
remoto nas empresas portuguesas.

Implementação do trabalho remoto 

Com a pandemia COVID-19 e todos os 
riscos para a saúde pública que dela 
advêm, países de todo o mundo foram 
obrigados a implementar diversas 
restrições ao movimento de pessoas e 
a instituir protocolos de distanciamento 
social como parte de medidas para o 
controlo pandémico.

Por forma a cumprir com as restrições 
introduzidas, todas as organizações, 
independentemente da sua indústria 
ou dimensão, viram-se obrigadas a 
implementar novas formas de trabalhar 
para permanecer operacionais e garantir a 
continuidade do seu negócio.

Para diversas indústrias a resposta clara  
às questões que surgiram consistia  
na introdução do trabalho remoto como  
o seu novo “normal”.

No entanto, tornar o trabalho remoto a 
norma requer mais do que o equipamento 
técnico necessário. 

Requer, principalmente, uma mudança 
estrutural na organização relativamente 
aos papéis e capacidades dos 
trabalhadores, com implementação 
de novas diretrizes que permitam que 
a organização navegue por um amplo 
espectro de cenários de trabalho remoto. 

Como tal, passa a ser fundamental 
alinhar e identificar ações prioritárias 

e objetivos partilhados entre todas as 
funções para assegurar que o trabalho 
remoto é devidamente implementado na 
organização, melhorando a experiência dos 
colaboradores e a eficiência da unidade do 
negócio.  
 
Entre as diversas áreas de atuação e 
de mudança, evidenciam-se algumas 
que se demonstram fulcrais para a 
implementação bem-sucedida do trabalho 
remoto: 

• Imposto sobre o rendimento das pessas 
coletivas (“IRC”), nomeadamente as 
implicações a nível internacional e de 
estabelecimento estável;

• Imposto sobre o rendimento das pessoas 
singulares (“IRS”), no que respeita ao 
cumprimento de obrigações fiscais do 
trabalhador e da própria empresa;

• Segurança Social, no que respeita a todas 
as implicações e obrigações inerentes às 
empresas e aos colaboradores;

• Compensação e tributação dos benefícios 
atribuídos aos colaboradores.

Algumas empresas tinham já 
implementadas práticas de trabalho 
remoto, estando melhor posicionadas para 
responder rapidamente aos novos desafios 
inerentes a estas alterações. No entanto, a 
necessidade da sua rápida implementação 
em massa implica uma análise profunda 
dos aspetos acima mencionados. 
 
 
 

Impacto em Portugal 

Num estudo apresentado pelo Banco de 
Portugal sobre o impacto da pandemia 
nas empresas portuguesas, é possível 
confirmar que a tendência global de 
adoção do trabalho remoto também foi 
largamente implementada em Portugal.

Verificou-se, assim, que o trabalho 
remoto foi adotado por cerca de metade 
das empresas portuguesas ao longo 
do segundo trimestre de 2020, sendo 
que “o recurso a esta estratégia está 
necessariamente condicionado pela 
tecnologia de produção subjacente a cada 
setor”, observando-se uma maior adesão 
nos setores dos serviços.

É de notar que a dimensão da organização 
é igualmente um fator a considerar, tendo 
90% das grandes empresas adotado  
o regime de trabalho remoto, enquanto 
apenas um quarto das micro o fizeram.
Não obstante a rápida implementação 
do trabalho remoto e o necessário 
investimento em tecnologias que o 
permitissem, são ainda poucas as 
empresas que consideram manter estas 
alterações de forma permanente (cerca  
de 17% das empresas inquiridas).
 

Fonte: Ana Sequeira, Cristina Manteu e Nuno 
Monteiro (2020). O Impacto de curto prazo da 
pandemia Covid-19 nas empresas portuguesas. 03 
Occasional Papers 2020
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Sabia que…?   

Caso uma empresa pretenda destacar um dos seus colaboradores para  
trabalhar remotamente noutro país da União Europeia podem ser aplicadas  
regras especificas previstas em legislação da União Europeia.

Adoção do  
trabalho remoto
Com a introdução em massa do trabalho remoto nas empresas  
em Portugal é necessário considerar os múltiplos impactos no negócio  
e na gestão do capital humano.

Perante as diversas restrições impostas 
a nível global de mobilidade de pessoas, 
começaram a surgir diversos tipos de 
trabalho remoto implementados pelas 
empresas de todo o mundo: 

• Trabalho remoto doméstico; 
• Trabalho remoto internacional;
• Destacamento virtual.

Salientamos ainda as dinâmicas inerentes 
às necessidades de contratação de 
colaboradores pelas empresas e os 
desafios que os new joiners têm de 
enfrentar, especialmente quando as novas 
contratações podem vir a executar as suas 
funções, em novos formatos, mais flexíveis 
e remotamente.

Ao implementar o trabalho remoto 
é necessário ter em consideração as 
implicações que podem ocorrer não 
apenas para os colaboradores, mas 
também para a própria empresa do ponto 
de vista fiscal e de segurança social.

Neste âmbito, os campos tradicionais 
de análise fiscal e de segurança social, 
necessitam de ser repensados, para dar 
resposta a questões-chave que devem ser 
abordadas pelas diversas áreas funcionais, 
nomeadamente:

• Determinação da residência fiscal 
do colaborador e tributação dos 
rendimentos em sede de IRS;

• Implicações em termos de Segurança 
Social; 
 

• Impacto no modelo de relacionamento 
intragrupo; 

• A atração de presenças tributáveis 
face às funções e riscos assegurados 
remotamente e potencial impacto em 
sede de tributação de IRC.

Analisar devidamente este tipo de 
questões e manter um registo constante 
das respetivas respostas e considerações 
passou a ser, mais que nunca, um key point 
para que os processos de implementação 
de trabalho remoto nas empresas não 
causem disrupção entre os colaboradores 
e o trabalho que executam, bem como não 
criem áreas de riscos para as empresas.

Para além desta análise eficaz, é necessário 
também repensar soluções para situações 
urgentes de curto prazo, que possam 
implicar a alteração de processos e 
modelos atuais de trabalho por parte dos 
colaboradores e da própria empresa.

Tem-se verificado efetivamente uma 
crescente alteração na mentalidade dos 
profissionais e da sua visão sobre o papel 
do trabalho nas sua vidas. 
Como resposta, muitas empresas 

consideram a implementação de 
programas de trabalho remoto de longo 
prazo. Contudo, à medida que o tempo 
avança as empresas têm de se focar 
e equacionar no que é necessário e 
relevante para a continuidade do negócio, 
assumindo redobrada importância não 
onde o trabalho é prestado, mas como é 
desenvolvido. Esta mudança de paradigma 
apresenta desafios para a cadeia de valor 
dos Grupos, e pode impactar a politica 
fiscal através da criação de presença 
tributável e correspondente politica de 
remuneração.

Sem a definição de objetivos claros de 
conhecimento das áreas de impacto, uma 
estratégia de longo prazo nunca terá o 
resultado esperado, não refletindo as 
expectativas criadas pela empresa, nem 
pelos seus colaboradores.

1
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Estratégia 
Definir metas e objetivos

Talento 
Revisão de funções

Triagem & Exclusões 
Localizações/Funções

Implementação 
A estratégia de Trabalho Remoto
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Dados  
e estatísticas
Numa iniciativa de recolher mais informação e analisar as práticas 
já implementadas nas empresas portuguesas, a Deloitte Portugal 
procedeu à preparação e divulgação de um questionário entre 
diversas empresas, por forma a analisar a reação e relação 
das empresas perante as novas dinâmicas de trabalho remoto 
implementadas em Portugal.

Das empresas avaliam os impactos a nível 
de residência fiscal da permanência física 
dos colaboradores noutra jurisdição.60%

80%
Das empresas avaliam a existência de  
regimes fiscais especiais na jurisdição onde  
os colaboradores trabalham remotamente.

10% 
Das Empresas prevêm algum 
tipo de remuneração 
adicional para atribuir 
em situações de Trabalho 
Remoto.

80%  
Das empresas avaliam a 
jurisdição onde são devidas 
as contribuições para 
a Segurança Social, em 
situações de trabalho remoto.

Treinos e formações  
para o Trabalho Remoto

50% 

20% 
Internet de banda larga

90% 
Equipamento informático 

90% 
Acesso a rede VPN  
e proteção antivirus

Quais as ferramentas que as 
empresas disponibilizam aos 
colaboradores em Trabalho 
Remoto:
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Assistência da  
Deloitte Portugal 
Face aos novos desafios lançados pela 
Pandemia COVID-19 e a necessidade de 
adaptar o presente para um futuro incerto, 
os nossos especialistas em trabalho 
remoto podem apoiar as empresas através 
de uma abordagem holística aos temas 
suscitados em matéria fiscal e parafiscal.

Avaliação e mapeamento de situações 
relacionadas com trabalho remoto: 

Avaliação da permanência física de 
colaboradores em Portugal e/ou outras 
jurisdições, e impactos fiscais e parafiscais 
nos individuais e nas organizações:

Remote Workers Identifier

• Mapeamento das jurisdições onde os 
seus trabalhadores prestaram trabalho;

• Identificação da tipologia de atividades 
desenvolvidas e impacto nos modelos de 
relacionamento intragrupo existentes;

• Questionário distribuído pelos 
colaboradores;

• Output apresentado à empresa através 
de um documento em formato Excel 
ou recorrendo à ferramenta Remote 
Workers Dashboard.

Remote Work Assessment

• Facilitação da gestão da atual realidade 
de trabalho remoto;

• Apresentação de um plano de riscos e 
questões a considerar no caso de uma 
potêncial situação de trabalho remoto;

• Identificação de potenciais presenças 
tributáveis em outras jurisdições, tendo 
por base as funções, riscos e ativos 
conexos com as atividades de trabalho 
remoto; 

• Análises do ponto de vista das diversas 
jurisdições no caso concreto.

• Identificação de alternativas 
remuneratórias no âmbito do 
trabalho remoto e análise do seu 
tratamento fiscal e parafiscal; 

• Analisar a melhor forma de 
estruturação da transferência 
de colaboradores em trabalho 
remoto, identificando as principais 
implicações fiscais e parafiscais, de 
acordo com a legislação portuguesa.
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